De openbare 1ste Montessorischool de Wielewaal zoekt per 1 augustus 2019 een

Leerkracht groep 1,2 voor 4 of 5 dagen (0,8/1,0 WTF)
Heb je zin om kleuters een mooie start te geven op onze montessorischool ? Dit is je kans!
Heb je ervaring met het montessorionderwijs?
Je werkt 4 of 5 dagen in dezelfde groep
Startende montessori leerkrachten kunnen ook solliciteren.
Onze openbare school is gevestigd in een prachtig gebouw uit 1926 in de stijl van de Amsterdamse
School. Op dit moment zitten er ongeveer 300 kinderen op school verdeeld over 12 groepen:
onderbouw (4), middenbouw (4) en bovenbouw (4).
Er werkt een enthousiast en dynamisch team dat met elkaar zorgt voor een uitdagende
leeromgeving, waarbij ingespeeld wordt op de maatschappelijke en onderwijskundige
ontwikkelingen. Wil je meer weten bekijk onze website www.eerstemontessori.nl
Wij zoeken een collega die;
•
•
•
•
•
•

in het bezit is van een onderwijsbevoegdheid primair onderwijs; PABO of Academische PABO
affiniteit heeft met jonge leerlingen
ervaring heeft met montessorionderwijs
enthousiast is en met het team verder wil werken aan de ontwikkeling van onze school
open staat voor samenwerking met leerkrachten en ouders
kennis of ervaring met aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Wij bieden;
•
•
•
•
•
•

een leuke montessori-basisschool in Amsterdam-Zuid
een hecht team met mannelijke- en vrouwelijke collega's
een helder inwerkbeleid
ondersteuning van collega's, intern begeleider en directie.
afhankelijk van ervaring. Salarisschaal L10, conform CAO PO
goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Schoolbestuur
Onze school valt onder stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. De stichting verzorgt
openbaar onderwijs in Amsterdam Centrum en Zuid. We vormen met elkaar een dynamische
organisatie waarin professionals ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Onze blik is op de
toekomst gericht, we leggen de lat hoog, we zijn eigenwijs en bevlogen.
Nadere informatie en sollicitatie
Nadere informatie over de school kun je vinden op onze website, scholenopdekaart.nl en op
meesterbaan.nl. Over de functie kun je contact opnemen met Ineke van Woensel, directeur.
Stuur je sollicitatie en curriculum vitae voor 27 mei 2019 naar directie@eerstemontessori.nl

