Wij zoeken een enthousiaste collega (1 fte) voor
de bovenbouw (7/8) op Nova Montessori in Venlo!
Functieomschrijving
Wie zoeken wij?
Wij zoeken per direct een enthousiaste Montessori leerkracht voor groep 7/8. Het is een vacature tot het
einde van het schooljaar met uitzicht op een verlenging voor onbepaalde tijd. Vind jij het leuk om deze
bovenbouwgroep groep te begeleiden? Lees dan snel verder!
Voor Nova Montessori in Venlo zoeken wij een leerkracht die veel waarde hecht aan zelfstandigheid en
eigen verantwoordelijkheid van het kind. Je zult de kinderen begeleiden op persoonlijke- en individuele
onderwijsbehoeften. De omgang met elkaar staat centraal. Problemen worden besproken en samen
opgelost. Jij creëert een positief klimaat binnen de gestelde regels. Je leert de kinderen vriendelijk te zijn in
de omgang met een ander en elkaar te helpen. De school heeft een klein team met ervaren leerkrachten.
Nova Montessori is nog een tamelijk jonge school (2015) die werkt vanuit de grondbeginselen van Maria
Montessori en volop in ontwikkeling is. We zetten Montessorionderwijs neer, passend in deze tijd. Betekenis
vol leren staat daarbij centraal. We werken waar mogelijk groep overstijgend. We zijn een school met oog
voor ieder kind. We bieden ruimte aan ieder kind om zichzelf te kunnen zijn binnen een warme, rustige en
positieve leeromgeving. NOVA Montessori: waar leerkrachten echt hart hebben voor de kinderen.
Heb jij een passie voor het Montessori onderwijs en ben jij per direct of op korte termijn beschikbaar?
Reageer dan per mail of telefonisch om je interesse kenbaar te maken!
Daar tegenover staat:
●
●
●
●
●

Wij bieden je een salaris conform de CAO onderwijs (inclusief extra arbeidsmarkttoelage).
De school maakt deel uit van stichting Fortior in Venlo.
Wij bieden je de begeleiding die je nodig hebt. Dit doen wij door middel van coaching/ training en
individuele gesprekken.
Een enthousiast en collegiaal team.
Een functie in een organisatie waar je helemaal tot je recht kunt komen.

Functie-eisen
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Je bent in het bezit van een afgeronde PABO opleiding.
Je hebt ervaring en/of affiniteit met Montessori onderwijs.
Je bent in bezit van het Montessori diploma, of bereid dit te behalen.
Je hebt oog voor iedere kind en kunt een oprechte band met hen opbouwen.
Je bent pedagogisch ijzersterk en creëert een veilig pedagogisch leerklimaat.
Je hebt een sterke binding met de kinderen en een sturende en motiverende rol.
Je hebt een goed klassenmanagement, je bent een kei in het gedifferentieerd lesgeven op
verschillende niveaus.
Je bent daadkrachtig, enthousiast en leergierig en staat stevig in je schoenen.
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en je bent in staat om met ouders en
leerlingen op niveau te communiceren.

Heb je interesse, reageer dan voor 2 februari naar john.vandeven@fortior.nl, of neem telefonisch contact op

met Dianne Wijnhoven (teamleider), 06-18139680 of John van de Ven (directeur) 06-40447759, tel. 0773547077

