Montessorischool Ede van Stichting Proominent zoekt
per 1-8-2022 een enthousiaste en energieke

Leerkracht
groep 1/2 of 3/4
( 0,9 tot 1,0 FTE )
Ben jij die enthousiaste leerkracht, die onze school verder laat groeien
en zich wil inzetten voor mooi onderwijs voor alle kinderen op
de Montessorischool Ede? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wie zijn wij
WIJ ZIJN DE MONTESSORISCHOOL EDE... Eén school met twee locaties
die vanuit dezelfde Montessorivisie werken. Beide locaties kennen een eigen sfeer. Ieder kind kan zich daardoor ontwikkelen in de omgeving die
het beste bij hem of haar past. Onderwijs begint voor ons bij ieder kind.
Wij willen kinderen en hun behoeften zien en zien wat zij nodig hebben
om een volgende ontwikkelingsstap te zetten. Wij bieden kinderen een
omgeving die deze interesse prikkelt en ruimte om op basis hiervan aan
de slag te gaan.
Wij zijn een veilige en warme school. Kinderen durven bij ons zichzelf te
zijn en zichzelf te laten zien. Zij durven eigen keuzes te maken en daarvoor
te gaan staan. ‘Vrijheid in gebondenheid’ is een belangrijk uitgangspunt.
De individuele keuzevrijheid van ieder kind wordt beperkt door de belangen van de kinderen en de volwassenen om hem of haar heen. Gelijkwaardigheid en maatwerk zijn belangrijke uitgangspunten in ons onderwijs.
Functiebeschrijving leerkracht Montessorischool Ede
Als leerkracht op de Montessorischool Ede bouw je samen met het team
verder aan onze prachtige groeiende school. Je bent een echte teamplayer
en hebt vertrouwen in je leerlingen en je collega’s. Je werkt vanuit gelijkwaardigheid en hebt een passie voor leren en ontwikkelen. Samen met jou,
gaan wij voor elke dag groei!

• werken vanuit vertrouwen en verbinding
• fouten durven te maken
• kennis hebben van/affiniteit met montessorionderwijs.
• In het bezit zijn van een Pabo diploma. En in het bezit zijn van de Montessoribevoegdheid, of de bereidheid deze te behalen.
• Flexibel zijn en denken in mogelijkheden.
Wij bieden:
• een uitdagende baan in een mooie en positieve school met veel mogelijkheden.
• onderwijs waar gewerkt wordt vanuit de Montessorivisie.
• een enthousiast, bevlogen en betrokken team.
• volop mogelijkheden qua scholing en begeleiding
Ben jij een van onze nieuwe leerkrachten?
Dan ontvangen wij graag je motivatie en je curriculum vitae,
per mail op a.vanhijum@proominent.nl voor 12 juni.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 13 juni.
Wil je eerst nog wat meer informatie dan kan je contact opnemen
met Aukje van Hijum, directeur, op telefoonnummer 0640986186.
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