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Hier bouwt een enthousiast team aan avontuurlijk en inspirerend onderwijs in een harmonieuze omgeving met
ruimte voor diversiteit. Onze wijk groeit en wij groeien mee. De groei gaat sneller dan verwacht. Daarom starten
wij per 1/8/2021 met twee nieuwe groepen. Een groep 3/4 en een groep 5/6. Voor deze nieuwe groep zoeken we
professionals met ondernemingslust. Word jij onze nieuwe collega voor groep 3/4 of groep 5/6 per 1/8/2021?
En bouw jij mee aan ons Montessori Kindcentrum?
Voor beide groepen hebben we een fulltimer nodig. Maar als je (samen) parttime wilt werken,
schroom dan niet om te solliciteren. We kijken dan met elkaar naar de mogelijkheden.

JIJ:

WIJ:

● Hebt een PABO-diploma en (levens)ervaring.

● Zijn een fijne school met enthousiaste en leuke
kinderen.

● Staat positief tegenover de Montessori
uitgangspunten en wil meebouwen aan de
ontwikkeling van het MKC.
● Staat open voor professionele feedback en
durft deze ook te geven.
● Bent ICT vaardig.
● Werkt goed samen, maar ook zelfstandig.
● Hebt een goed klassenmanagement
(in minimaal twee jaargroepen).
● Vindt ontwikkelen en professionaliseren
belangrijk.
● Bent flexibel en ondernemend.
● Staat met humor in het leven!
● Bent oplossingsgericht en communicatief vaardig.

● Zijn een enthousiast en betrokken team.
● Leren van elkaar en onze kinderen.
● Bieden goede ondersteuning vanuit de bouw,
IB en directie.
● Bieden de mogelijkheid om te ontwikkelen.
● Hebben actieve en betrokken ouders.
● Zijn een school die snel groter groeit.
● Bouwen samen met de collega’s van de opvang
aan een inspirerend MKC en vinden het leuk als
JIJ met ons mee bouwt.
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Bui toekomst!
ligt je

Wil je meer weten over deze functie? Dan nodigen we je graag uit voor een
kop koffie voor de start van de meivakantie. Bellen kan natuurlijk ook!
Solliciteren? Stuur voor beide vacatures voor 16 mei 2021 je motivatiebrief met CV naar Baukje van der Wissel,
directeur van MKC Zeeburgereiland (directie@mkczeeburg.nl). De gesprekken staan gepland op woensdag 19
en donderdag 20 mei 2021. Meer informatie over het MKC vind je op onze website: www.mkczeeburgereiland.nl.
MKC Zeeburgereiland, Faas Wilkesstraat 451, 1095 MD, Amsterdam, 020 30 39 559 / 06 41 30 77 46.

