WereldKidz Montessori Griffensteyn zoekt leerkracht onderbouw (1-2)
voor wtf 0,8

Over de school: Wereldkidz Montessori Griffensteyn
Wie op een gemiddelde schooldag Montessori Griffensteyn inloopt, ervaart rust, geborgenheid,
kinderen die elkaar kennen, helpen en oog voor elkaar hebben. Het gebouw is ingedeeld in een unit
voor de onderbouw (groep 1 en 2), een unit voor de middenbouw (groep 3, 4 en 5), een unit voor de
bovenbouw (groep 6, 7 en 8) en een unit voor kinderen die voltijds onderwijs voor hoogbegaafden
volgen (vanaf groep 4). Iedere unit bestaat uit twee basisruimten die onderling verbonden zijn. In de
unit zie je een kind aan het werk op een kleed met Montessorimateriaal, een volgende is aan een
tafel met een tablet bezig met verwerkingsopdrachten en weer anderen zijn samen bezig aan een
werkstuk. Een leerkracht geeft een kind een lesje over een werkje of bespreekt een onderwerp in de
kring. En de lerarenondersteuner en onderwijsassistent kom je ook tegen: veelal aan het werk met
kinderen in kleine groepjes of hulprondes makend in een unit.
Ook elders in het gebouw kom je kinderen tegen: kinderen die een dansje oefenen in het speellokaal
of aan het lezen zijn in de team/werkruimte en ondersteunt worden door de vaste vrijwilliger met
lezen. Die typerende sfeer op Montessori Griffensteyn wordt gecreëerd door het team, de ouders,
maar in de eerste plaats door de kinderen. Zij zorgen ervoor dat iedereen zich op zijn of haar plek
voelt. In de klas en bij uiteenlopende activiteiten.
Lees hier meer over onze school.
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We zijn op zoek naar
We zijn met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een leerkracht voor de onderbouw
(groep 1 en 2). De omvang van de vacature is 0,8 WTF, verdeeld over 4 dagen per week, op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Bij goed functioneren is er zicht op een vaste aanstelling binnen WereldKidz.

Voel jij je aangesproken en heb je
●
●
●
●
●

Een reflectieve, lerende en flexibele houding?
Doorzettingsvermogen?
Er plezier in om kinderen een stap verder te helpen in hun ontwikkeling?
Affiniteit met montessori-onderwijs?
Zin om ervaring op te doen in (in ontwikkeling zijnde) montessoriaans unitonderwijs en een
bijdrage te leveren om dit verder te ontwikkelen?

Kun je
●
●
●
●

Kinderen leren leren het zelf te doen?
In verbinding staan met kinderen, ouders en team?
Oplossingsgericht werken?
Jezelf blijven ontwikkelen en openstaan voor vernieuwingen?

Word onze nieuwe collega!
Wil je graag bij ons aan de slag? Stuur dan je CV met een korte motivatie waarin jij aangeeft waarom
je de ideale collega voor ons bent en wat jouw kwaliteiten zijn. CV met korte motivatie graag mailen
naar solliciteren@wereldkidz.nl
In verband met de zomervakantie van 23 juli tot en met 1 september 2019 wordt de mail sporadisch
gelezen, maar wel in behandeling genomen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anja van Wijk, schoolleider via 06-24361682 of
Linda Meijer clusterdirecteur, via 06-18883441. In verband met vakantie zijn we telefonisch niet
bereikbaar van 20 juli tot en met 11 augustus 2019.
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