Per 1-12-2021 zijn we op zoek naar een leerkracht voor de midden- of
bovenbouw (0,4-1,0 fte)
Door vertrek van een van onze leerkrachten naar het buitenland, ontstaat per
1-12-2021 vacatureruimte in de bovenbouw en/of middenbouw. Het gaat om
een tijdelijke aanstelling die bij goed functioneren wordt omgezet in een vaste
aanstelling.
De 8e Montessorischool is een moderne montessorischool in het Oostelijk Havengebied met
ongeveer 280 leerlingen. Onze leerlingpopulatie is een afspiegeling van de Amsterdamse
samenleving: een echte gemengde school, en daar
zijn we heel trots op! We vinden het belangrijk dat
leerlingen met elkaar leren samenleven, elkaar
waarderen om hun verschillen. We werken met
heterogene groepen van drie jaargroepen in de klas,
belangrijk voor een goede sociaal-emotionele
ontwikkeling. Kinderen van verschillende leeftijden
leren samen. In de onderbouw werken we
thematisch vanuit de leerlijnen Jonge Kind; in de
groepen 3-8 werken we met methodes, die we waar
mogelijk verrijken met concreet
montessorimateriaal. De zorg voor de omgeving is
een belangrijk waarde binnen de school – we hebben
diertjes zoals gekko’s, kinderen kunnen werken in ons
tuinlab of voorlezen aan onze voorleeshond. Ook betrokkenheid en samenwerking vinden we
belangrijk, zowel in ons contact met kinderen en hun ouders als binnen het team.
Ben je nieuwsgierig? Kom gerust een keer kijken!
Voor meer informatie kun je ook bellen of mailen naar cordularooijendijk@8emontessorischool.nl, of
020-6922542, of naar de website van onze school https://www.8emontessorischool.nl/
Wij zoeken:
- iemand die een veilig pedagogisch
klimaat kan creëren;
- iemand die goed kan lesgeven en
goed kan differentiëren;
- iemand die ervan houdt om samen
te werken met collega's.
Jouw profiel:
- je bent een gedreven leerkracht die
in staat is leerlingen te
enthousiasmeren;
- je hebt goede pedagogische en
didactische vaardigheden;
- je bent bekend met of
geïnteresseerd in het gedachtengoed
van Maria Montessori;
- je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden naar kinderen en naar volwassenen.

