
jezelf ontwikkelen doe je samen

Montessorischool-Zuid in Hilversum is op zoek naar

een enthousiaste leerkracht voor groep 4/5 (wtf 0,4 - 1,0)

Het gaat om een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vast dienstverband

Ben je op zoek naar een inspirerende werkomgeving, die je uitdaagt jezelf te
ontwikkelen? Zoek je een omgeving waar we samen werken aan vernieuwend
en passend onderwijs? Wil je werken op een school, waar we ons onderwijs
echt anders organiseren? Dan kun jij wel eens onze nieuwe collega zijn.

Van onze nieuwe collega verwachten we dat hij/zij:

● over een onderzoekende houding beschikt
● investeert in de relatie met leerlingen
● om kan gaan met de verschillen in een combinatiegroep
● ervaring of affiniteit heeft met thematisch werken zoals ons IPC onderwijs
● opbrengstgericht passend onderwijs kan realiseren
● investeert in het verbeteren van ons onderwijs door de eigen deskundigheid in te

zetten door samen te werken met collega’s
● ICT-vaardig is
● een montessori-diploma heeft of bereid is deze te behalen

We bieden jou:

● een open, prettige werksfeer en een leergierig team
● een moderne montessorischool met 2 jaargroepen per klas
● ondersteuning bij de uitvoering van passend onderwijs door onze intern

begeleider en verschillende specialisten, zoals een remedial teacher,
gedragsspecialist en plus-leerkracht

● ondersteuning van onderwijsassistenten
● een vakleerkracht voor gymnastiek
● verlaging van de werkdruk door de inzet van judo of beeldende vorming
● goede ICT-voorzieningen en moderne methodes
● een school waar veel aandacht is voor culturele vorming
● met aandacht en zorg ingevulde studiedagen
● echt goede koffie en geregeld vrijdagmiddagborrels

Heb je interesse om ons team te komen versterken? Stuur dan voor 23 juni 2021 je
sollicitatiebrief en CV per e-mail naar de directeur van de school, Nathalie van Limborgh:
directie@mtsz.nl. De sollicitatieprocedure bestaat uit een gesprek met ons
managementteam en een lesobservatie. Omdat je jouw les natuurlijk graag goed
voorbereidt, sturen we je van te voren alle informatie. De gehele sollicitatieprocedure
vindt plaats op één dag: 28 of 29 juni. Uiterlijk 30 juni laten we weten of jij onze nieuwe
collega bent. Meer informatie over onze school vind je op onze website:
www.montessorischool-zuid.nl
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