Voor onze locatie 1e Montessorischool Alkmaar zijn wij momenteel op zoek naar enthousiaste:

Leerkracht L10
16 uur per week

De functie:
Op onze school werkt een enthousiast en inspirerend team op eigentijdse wijze volgens het onderwijs-en
opvoedingsconcept van Maria Montessori. “Help mij het zelf te doen” is haar motto. Het is een uniek
onderwijsconcept waarbij het kind centraal staat en zichzelf mag zijn om zich zo, naar eigen kunnen, te
ontplooien. De leerkracht staat dan ook niet voor de klas, maar begeleidt de leerlingen, vaak individueel. Hij of
zij stimuleert hen om zelf richting te geven aan hun innerlijke drang om zich te kunnen ontwikkelen. Het
specifieke Montessori-materiaal is hierbij van onschatbare waarde. Dit alles vindt plaats in een prettig,
geordend en rustig schoolklimaat, waarbij de nadruk ligt op een veilige en sociale leefomgeving waarin ieder
kind zich geborgen kan weten.
Wij zoeken een leerkracht voor de groep 7-8 voor 2 dagen per week.
Je bent of hebt:
 een afgeronde PABO opleiding;
 in het bezit van het certificaat van de NMV of bereid om deze te halen;
 je bewust van je eigen houding en gedrag en de invloed daarvan op de kinderen;
 voldoende vakkennis en didactische vaardigheden in huis om een uitdagende leeromgeving tot stand
ter brengen vanuit de montessoriwerkwijze.
Wat bieden wij:
 Afwisselend en uitdagend werk dat je volop de gelegenheid biedt om je vaardigheden en kwaliteiten
in te zetten;
 Een groter dienstverband is in overleg mogelijk, binnen de Blauwe Loper;
 Een prettige werkomgeving binnen een klein maar gedreven en enthousiast team;
 Een marktconform salaris volgens de cao-PO, afhankelijk van leeftijd en ervaring;
 Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband;
 De mogelijkheid om je dienstverband uit te breiden naar 32 of 40 uur, binnen De Blauwe Loper.
Solliciteren:
Herken jij jezelf in bovenstaande tekst, stuur dan een motivatiebrief met CV naar
r.vandenbosch@montessorischool-hhw.nl.
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Ruud van den Bosch, interim directeur
Montessorischool via bovenstaand emailadres of per telefoon 072-561 0961.
Overig:
Meer informatie over Stichting de Blauwe Loper en onze scholen staat op onze website www.deblauweloper.nl
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid, gaat de voorkeur naar een
interne kandidaat.
Een verklaring omtrent gedrag is verplicht voor deze functie.

