
De Montessorischool Jan Vermeer, locatie Maria Duystlaan - heeft per 1 augustus 2021
een vacature voor een

leerkracht middenbouw (groep 3-4-5) , 24 uur (wtf 0,6 ma, di, woe)
(meer uren beschikbaar voor de begeleiding van kinderen (nationaal plan onderwijs)

“De school zien wij als een ideale mini maatschappij waarin we werken met kinderen en leid(st)ers
om de uitgangspunten van Maria Montessori (1870-1952) te verwezenlijken. In een veilige omgeving
met als belangrijkste waarden: vertrouwen, respect, begrip, liefde en geduld kan het kind zich in
vrijheid ontplooien tot een zelfstandige persoonlijkheid met een brede ontwikkeling.
De visie van Montessori is in deze tijd nog steeds actueel en sluit aan bij de ontwikkelingen in het
basisonderwijs. De visie van Montessori krijgt op de Jan Vermeer in deze tijd een eigen uitwerking
met behoud van de wezenlijke elementen.
Onze Montessori pedagogiek en didactiek sluit goed aan bij de volgende uitspraak van Maria
Montessori:
“Zij toonde ons, dat kinderen die in vrijheid mogen werken, opgroeien tot gelukkige mensen, die zich
verantwoordelijk weten voor hun werk en die daardoor in staat zijn mee te bouwen aan een betere
samenleving der mensen in vrede”.

Wij zoeken iemand die:
● de dagelijkse onderwijsactiviteiten voorbereid, lesgeeft en leerlingen begeleidt;
● ontwikkelingen volgt, de leerresultaten van de leerlingen evalueert en beoordeelt en

daarover rapporteert aan de ouders en de locatiedirecteur;
● een bijdrage levert aan de leer-en opvoedingsdoelen van de school en ontwikkelingen

vertaalt naar didactische werkvormen en leeractiviteiten;
● beschikt over een afgeronde PABO-opleiding;
● beschikt over een montessori diploma of certificaat of bereid is hiervoor in opleiding te gaan.

Wij bieden:
● een afwisselende functie in een team van betrokken collega’s.

● de salariëring voor de functie is conform CAO Primair Onderwijs.

Voor meer informatie (www.jan-vermeer.nl) kun je je richten tot Bianca Wijnolts, schoolleider van de
Jan Vermeerschool, tel. 015-2134621 of via directie-md@jan-vermeer.nl

Voor meer informatie over Librijn openbaar onderwijs verwijzen wij u naar onze website:
www.librijn.nl Op deze site vindt u tevens de link naar de website van de scholen.
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