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De kern van het montessorionderwijs is: 'Help mij het zelf te doen'. Het uitgangspunt is dat
leerlingen een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing hebben. Als leerkracht
observeer en signaleer jij wat de leerling op dat moment nodig heeft. Je biedt de juiste
materialen aan om deze ontwikkeling te stimuleren. Kan jij je hierin vinden? Lees dan
verder!
Voor enkele vacatures vanaf schooljaar 2020-2021 zijn wij op zoek naar leerkrachten om ons
team te versterken.
WAT BIEDEN WIJ ?
Je krijgt de mogelijkheid om vanaf september in een fris, nieuw team te starten van KieM, de
natuur- en montessorischool die op 1 september 2020 voor het eerst haar deuren opent.
Voor de volgende leeftijdsgroepen hebben we één of twee vacatures: een peutergroep, de
onderbouw (3-6 jaar), de middenbouw (6-9jaar) en de bovenbouw (9-12jaar).
Je krijgt de kans:
▪
▪
▪
▪

onderdeel uit te maken van een hecht, enthousiast en bevlogen team;
een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kinderen in één van hun
belangrijkste levensfases;
begeleiding te bieden op basis van de montessori-methodiek;
onderdeel uit te maken van een inspirerende werkomgeving;

Op de werkvloer word je begeleid en gecoacht door een ervaren collega. Daarnaast
bieden we, door middel van studiedagen en de wekelijkse team-meeting, veel aan
professionalisering en teambuilding.
WAT VERWACHT KieM VAN JOU ?
Als klasleerkracht ondersteun jij de leerlingen zodat ze zich ontwikkelen tot een nieuwsgierig
en zelfstandig individu. Als leerkracht op een montessorischool stimuleer je de
zelfstandigheid, het probleemoplossend vermogen, kritisch denken en de sociale en
culturele vaardigheden.
We zoeken een leerkracht die:
▪
▪
▪

van kinderen houdt;
de ontwikkeling van het kind fascinerend vindt;
affiniteit met de montessori-visie heeft;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

de vier pijlers van KieM als een leidraad ziet;
het bekwaamheidsbewijs van onderwijzer of kleuteronderwijzer heeft of de
bereidheid om dit te behalen;
over goede sociale en communicatieve vaardigheden beschikt (je spreekt vloeiend
Nederlands of je bent bereid dit intensief te leren);
goed in teamverband kan werken;
bereid is open en opbouwend te communiceren met ouders;
flexibel is ingesteld;
een open houding heeft richting vernieuwing en ontwikkeling;
zorgzaam is en een empathisch vermogen heeft;
graag wil leren.

SOLLICITEREN ?
Lijkt het je leuk om bij KieM te komen werken? Doe dan het volgende:
▪
▪

Mail je CV met een korte motivatie.
Kom na uitnodiging bij ons op gesprek.

Contactinformatie:
Meer info? kiemmontessori.be
Interesse? Stuur zo snel mogelijk je sollicitatiebrief en CV naar info@kiemmontessori.be.
Nog vragen? Karolina Voordijk 0477/388 467
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