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VACATURE INTERN BEGELEIDER
WTF 0,4-0,8

Montessorionderwijs
Montessorischool Nijmegen-Oost is een school met zo’n 245 leerlingen, waar gewerkt wordt vanuit de
Montessorivisie ‘leer mij het zelf te doen’. Samen met de peutergroep en de BSO van KION vormen wij
het Montessori Kindcentrum Nijmegen-Oost. Hier verzorgen we onderwijs en opvang voor kinderen
van 2,5 tot 13 jaar waarin het werken aan een steeds groter wordende verantwoordelijkheid van het
kind centraal staat. Onze school is een van de 13 basisscholen binnen de Stichting Sint Josephscholen.
Met 3700 leerlingen en 350 personeelsleden staat de Stichting Sint Josephscholen voor kwalitatief
hoogstaand onderwijs. De organisatie wordt gekenmerkt door een brede diversiteit in het
onderwijsaanbod, traditie, pedagogische – en onderwijskundige concepten, wijkgebonden- en
wijkoverstijgende scholen en onderwijsachterstandsgebieden.
Onze school kenmerkt zich door een rustige sfeer en een duidelijke structuur, waarin het
eigenaarschap en de betrokkenheid van leerlingen groot is. We bieden de leerlingen zoveel mogelijk
vrijheid in tempo, niveau en interesse om aan hun persoonlijke leerdoelen te werken.
We werken met Montessorimaterialen, methodes en digitale middelen. Kosmische thema’s lopen als
een rode draad door ons onderwijs, net als het programma van de Vreedzame School.
De leerlingen zijn verdeeld over 4 bouwen (onderbouw, middenbouw, tussenbouw en bovenbouw). Er
zijn 3 heterogene onderbouwgroepen, de andere bouwen hebben elk 2 heterogene groepen.

Omschrijving van de vacature
Wij zoeken:
•
•
•
•

een vakbekwame leerkracht
iemand met ervaring als intern begeleider
iemand die beschikt over specifieke kennis van de begaafde leerling en daarnaast een master
opleiding heeft gevolgd die aansluit bij de taken en verantwoordelijkheden van een intern
begeleider.
iemand die bij voorkeur de Montessori-opleiding heeft gevolgd of bereid is om deze te volgen.

De intern begeleider is een belangrijke schakel in de ontwikkeling van onze professionele
leergemeenschap. Als intern begeleider:
•
•
•

draag je de gezamenlijke visie uit
stel je je op als coach in het collectieve leren van ons team
bied je teamleden ruimte voor het onderzoeken en verbeteren van de praktijk

De vacature ontstaat per 6-1-2020 omdat de huidige intern begeleider dan haar pensioengerechtigde
leeftijd heeft bereikt.
Wij bieden:
•
•
•

•
•
•

Een betrokken team dat werkt vanuit de Montessorivisie en nieuwe inzichten en kennis
daaraan verbindt.
Een werkomgeving waar we samenwerking, groei en plezier stimuleren.
Twee dagen (of 4 dagdelen, waaronder de dinsdagmiddag) per week taken en
verantwoordelijkheden voor een intern begeleider. Een grotere WTF is mogelijk door de
vacature aan te vullen met 1 of 2 dagen als groepsleerkracht).
Een tijdelijk dienstverband voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij een
positieve beoordeling.
Een overdrachtsperiode tot 1-2-2020, waarin je nog werkt met de huidige intern begeleider.
Inschaling in L 11, cao PO

Geïnteresseerd?
Wanneer je interesse hebt in deze vacature op Montessorischool Nijmegen-Oost nodigen we je van
harte uit om te solliciteren. Voor verdere informatie kun je contact opnemen met de directeur, Ilse
Buijtels, 024-3231091 of 06-37421264
Je kunt je motivatiebrief en CV richten aan de directeur en sturen naar
directie@montessorinijmegen.nl We ontvangen deze graag voor 7 oktober. De
sollicitatiegesprekken worden gevoerd op woensdag 10 oktober tussen 16.00u en 20.00u.

