
 
Openbare Montessoribasisschool  
“De Jan Vermeer, locatie Raam” 
 

Is op zoek naar een;  
 

Twee parttime leerkrachten of een fulltime leerkracht voor de 
bovenbouw.  
 
Met ingang van 01-01-2020 
 
 

Montessorischool Jan Vermeer 
 
De school zien wij als een ideale minimaatschappij waar kinderen en groepsbegeleiders de 
uitgangspunten van Maria Montessori 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 nieuwste ontwikkelingen 
in het basisonderwijs.  
Voor ons is de volgende uitspraak van Maria Montessori een inspiratiebron; 
“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: 

 van kinderen houdt en de ontwikkeling van het kind fascinerend vindt;  

 kinderen wil begeleiden in één van hun belangrijkste levensfases;  

 onderdeel wil uitmaken van een inspirerende werkomgeving; 

 flexibel is ingesteld, zorgzaam is en een empathisch vermogen heeft en graag wil leren. 

 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 tenminste affiniteit heeft met de 
Montessori visie en een montessoriopleiding wil gaan volgen.  
 

 

Wij bieden:  

 een afwisselende functie in een team van enthousiaste betrokken collega’s; 

 begeleiding en scholingsmogelijkheden; 



 de salariëring voor de functie is conform de CAO Primair Onderwijs tot een maximum van 
bruto € 3910,- per maand op basis van een volledig dienstverband (exclusief vakantiegeld en 
eindejaarsuitkering).  
 

 
Voor meer informatie (www.jan-vermeer.nl)  kun je je richten tot Karin Keizer, locatiedirecteur van 
de Jan Vermeerschool aan ‘t Raam, tel. 015-2134603 of via directie-raam@jan-vermeer.nl  
 
 
 
 

http://www.jan-vermeer.nl/
mailto:directie-raam@jan-vermeer.nl

