
Een tijdelijke aanstelling in verband met een vervanging
zwangerschapsverlof tot en met de meivakantie, met een
baangarantie in de Flexpool, waardoor je interne kandidaat bent en
als eerste mee kunt solliciteren op nieuwste vacatures; 
Persoonlijke begeleiding om jou te ondersteunen en wegwijs te
maken binnen onze organisatie;
Ruimte voor professionele ontwikkeling;
Onderdeel zijn van een gezellig team dat hard werkt aan kwalitatief
goed montessorionderwijs;
Je behoudt de aanstelling die je op dat moment bij Stichting CPOW
hebt.

Wie is CPOW?
CPOW staat voor Confessioneel Primair Onderwijs Waterland. Wij
verzorgen bijzonder basisonderwijs, algemeen bijzonder Montessori
onderwijs, speciaal basisonderwijs, onderwijs voor nieuwkomers en
onderwijs voor 10-14 jarigen op 19 schoollocaties in de gemeentes
Purmerend, Waterland, Edam-Volendam, Landsmeer en Beemster.

Het onderwijsaanbod van CPOW is divers. Al onze scholen laten zien
waar wij voor staan als organisatie. De gezamenlijke waarden die aan ons
handelen en onze keuzes richting geven zijn: vertrouwen, verbondenheid
en ertoe doen.

Wat bieden wij onze nieuwe leerkracht?

Praktische informatie en procedure
Wil jij onze kinderen helpen het zelf te doen? Solliciteer dan snel door
een motivatiebrief en cv te sturen naar
directie@montessoridebeleving.nl t.a.v. de directeur Muriel Piek. 

Voor meer informatie over de Montessori school kun je vinden op
www.montessoridebeleving.nl 

In het bezit is van een pabo diploma;
Affiniteit heeft met het werken met kinderen in de leeftijd 9 t/m 12 jaar;
Belangstelling heeft voor het Montessorionderwijs;
Goed kan samenwerken, pro-actief  en flexibel is;
Een bijdrage kan leveren aan de gehele organisatie.

Montessorischool De Beleving in Purmerend zoekt voor een van de  
 bovenbouwgroepen per 1 augustus 2022 een: 

Een enthousiaste en flexibele leerkracht. 

De leukste Montessori school! 
Op onze basisschool wordt gewerkt volgens de opvoedkundige- en
onderwijskundige visie van Maria Montessori. Haar ideaal is dat elk kind de
kans krijgt om uit te groeien tot de persoon die het wil zijn. Haar motto "Help
mij het zelf te doen" staat centraal in ons onderwijs. 

De school werkt een gedreven team van 18 leerkrachten en
onderwijsassistenten samen met ouders om de ontwikkeling van onze kinderen
optimaal te stimuleren. Wij werken in heterogene groepen; er zitten drie
leeftijdsgroepen bij elkaar in een klas. We onderscheiden onderbouw,
middenbouw en bovenbouwgroepen. Onze school heeft 3 onderbouw, 3
middenbouw en 3 bovenbouwgroepen.

Wij zoeken een leerkracht die:

Kom jij werken bij ons hechte team ? 

Vacature
Leerkracht 0,4/0,6 FTE


