Montessori Kind Centrum

Buiten de lijntjes ligt je
toekomst!
Hier bouwt een enthousiast team aan avontuurlijk en inspirerend onderwijs in een
harmonieuze omgeving met ruimte voor diversiteit.
Wij zoeken een professional met ondernemingslust die graag leerkrachten en kinderen een
steuntje in de rug geeft!
We zoeken per 10-1-2022 een collega voor 0,8 fte (4 dagen) voor ondersteunende
werkzaamheden in de klassen. Jij voert de HP’s uit in kleine groepen of neemt de groep even
over van de leerkracht. Tot de zomervakantie is het vervanging t.b.v. zwangerschapsverlof.
Voor schooljaar 2022-2023 ontstaat er formatieruimte wegens het vertrek van een leerkracht
die met pensioen gaat. Een mooie kans om door te groeien.

JIJ:













WIJ:
Hebt minimaal een diploma voor
onderwijsassistent.
Bent (startende) leerkracht,
leraarondersteuner of onderwijsassistent
Hebt een MBO+ denkniveau en de
ambitie om je door te ontwikkelen
richting leerkracht
Beschikt over een pioniersgeest
Staat positief tegenover de Montessori
uitgangspunten.
Bouwt graag met collega’s aan het
onderwijs op ons MKC
Staat open voor leren van en met
elkaar.
Bent ICT vaardig
Werkt goed samen
Bent flexibel en ondernemend
Staat met humor in het leven!
Wil liever vandaag dan morgen bij ons
aan de slag













Zijn een fijne school
Zijn een school met enthousiaste en
leuke kinderen.
Zijn een enthousiast en betrokken
team.
Helpen je om je verder te ontwikkelen
en te groeien
Leren van elkaar en onze kinderen
Bieden begeleiding en ondersteuning
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.
Vertellen onder het genot van een
kop koffie/thee graag meer over onze
school en ons onderwijs.

Belangstelling voor deze functie? Dan nodigen we je graag uit voor een kop koffie.
Solliciteren? Stuur je sollicitatie naar Baukje van der Wissel, directeur van MKC Zeeburgereiland via
directie@mkczbe.nl. Meer informatie over het MKC vind je op onze website: http://www.mkczeeburgereiland.nl.
MKC Zeeburgereiland, Faas Wilkesstraat 451, 1095 MD, Amsterdam, 020-3039559.

