
 
Montessorischool Loenersloot 

Een samenleving in het klein, groot in onderwijs  
Het is leuk aankomen bij ons op school en dat komt niet alleen omdat je de dag kan beginnen 

met een goede koffie eventueel geserveerd met haver- of kokosmelk. De unieke locatie van onze 

school, tussen Utrecht en Amsterdam omringt met weilanden, speelweide en een voetbalveldje, 

draagt bij aan de gemoedelijke sfeer.  

 

Met 60 leerlingen en drie klassen zijn we een kleinschalige Montessori school. Waar kinderen 

met elkaar leren en spelen. Als team richten we ons op kennis, vaardigheden en talenten die de 

nieuwe generatie en maatschappij nodig heeft. Dit zie je o.a. terug in bewegend leren, kunst & 

cultuur lessen en onze plannen voor een groener schoolplein. 

 

Leerkracht 0,4 - 1,0 fte 

onderbouw | middenbouw | bovenbouw  

 

Geloof je ook dat: 

- elk kind gezien moet worden, om wat ze kunnen en hun talenten? 
- stimuleren, reflecteren en uitdagen jou op het lijf geschreven is?  
- kunst en een groenere omgeving positieve impact maakt?  
- leren voor kinderen en jezelf altijd door blijft gaan? 

 
Ben je daarnaast:  

- iemand met een warm hart voor kinderen en ouders; 
- een organisator en gezellige collega; 
- een klassenmanager; 
- iemand met een open, positieve, nieuwsgierige houding;  
- in het bezit van een montessori diploma of bereid om het diploma te halen. 

 
Dan ontmoeten we je erg graag. 
   

Wat bieden we je graag aan: 
- een fijne school met goede bereikbaarheid vanuit Utrecht, Amsterdam, Hilversum en 

omgeving; 
- een hecht team van 8 collega’s dat graag met elkaar samenwerkt; 
- mogelijkheden voor persoonlijke scholing en begeleiding; 
- de mogelijkheid om de Montessori opleiding te volgen 
- een jaarcontract met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd; 
- inschaling conform CAO PO; 
- een warm welkom voor startende leerkrachten waarin we je 2 jaar lang begeleiden; 

 
Word je onze collega? 
Nieuwsgierig, bekijk dan onze website, https://www.montessorischoolloenersloot.nl/ . Eerst nog 
een vraag stellen? Neem dan contact op met Beatrijs van der Wal, directeur, bij voorkeur via een 
mail:directeur@montessorischoolloenersloot.nl of via whatsapp 06.27174302.  
 
Heb je zin om bij ons te werken? Fijn als je dan zo snel mogelijk reageert. De sluiting van de 
vacature is op 12 december. Solliciteren kan via de sollicitatiebutton op onze website. 

mailto:directeur@montessorischoolloenersloot.nl


 
  
Meer over ons overkoepelende bestuur, Stichting Monton 

‘Leer mij het zelf te doen’ 
 
De 9 scholen van Monton verbinden zich door het werken vanuit de principes van Maria 
Montessori. Dat doen we omdat we samen sterker staan en van elkaar kunnen leren. Via het 
Monton Leerplein blijven we onszelf ontwikkelen en leren door trainingen, webinars, workshops 
en coaching. 
 
Waar we voor staan, betekenisvol montessorionderwijs bieden door kinderen 
verantwoordelijkheid te leren dragen voor zichzelf, de ander & de omgeving, zodat zij zich 
ontplooien tot actieve wereldburgers. Onze vier kernwaarden zijn eigenheid, zelfstandigheid, 
gezamenlijkheid en verantwoordelijkheid. 
 
Jaarlijks bezoeken bijna 1500  leerlingen een Monton School met ruim 160 leerkrachten. Het 
bestuursbureau van Monton is gevestigd in Amersfoort.  
 

 

 


