
 

 

 
 
Monton is een stichting 
voor neutraal bijzonder 
basisonderwijs.  
De stichting heeft 11 
scholen die zijn  gelegen in 
midden Nederland en 
montessori onderwijs 
geven. 
 
Jaarlijks bezoeken ruim 
1700 leerlingen een 
Monton school. Ruim 160 
leerkrachten zijn werkzaam 
bij de stichting. 
 
Montessori onderwijs is 
onderwijs van de 21e eeuw. 
De scholen werken volgens 
de uitgangspunten van de 
Nederlandse Montessori 
vereniging. Monton 
scholen werken opbrengst- 
en handelingsgericht. 
 
Het stafbureau van 
Monton is gevestigd in 
Amersfoort. Samen met 
andere stichtingen voor 
basisonderwijs wordt 
samengewerkt vanuit een 
verzamelgebouw. 
 
Adres: 
Amsterdamseweg 41A 
3812 RP Amersfoort 
033-3030269 
www.monton.nl 
 
Arcade 
Pauwoogvlinder 12 
3544 DB Utrecht 
www.montessoriarcade.nl 

Stichting Monton zoekt voor Montessorischool Arcade in 
Utrecht per januari 2021  
 

Montessori groepsleerkrachten 
3 dagen onderbouw 

2 dagen middenbouw 
1 dag bovenbouw 

 
Wij zoeken:  
Een bevlogen en ervaren leerkracht die de montessorivisie 
omarmt en de drive heeft om samen met het team goed 
onderwijs aan kinderen te bieden. Je bent in het bezit van een 
onderwijsbevoegdheid inclusief Montessori aantekening of de 
bereidheid deze aantekening te halen.  
 
Persoonlijke kenmerken 

- Je bent een prettige en stevige persoonlijkheid met een 
duidelijke visie op Montessori onderwijs en een kei in 
klassenmanagement en samenwerking. 

- Je hebt ervaring en kunt mee bouwen aan de verdere 
ontwikkeling van de school. 

- Je kunt goed omgaan met feedback en op jezelf 
reflecteren als professional. 

- Je neemt initiatief en bent flexibel. 
- Je bent een teamplayer. 

 
Wij bieden: 
- Een moderne Montessorischool waarin het werken in 

dubbele groepen centraal staat. 
- Een enthousiast team dat graag samenwerkt en 

ontwikkelt. 
- Ontwikkelkansen binnen een dynamische school. 
- Bij goed functioneren en wanneer er vacatureruimte in de 

school ontstaat, uitzicht op een vast dienstverband. 
- Salaris conform CAO PO. 
 
Informatie of sollicitatie: 
Voor informatie kun je bellen met de directeur van de school,  
Margôt Koekoek of Angèle van der Star: 030-6705244. 
Brieven met motivatie en CV ontvangen wij graag via het 
volgende mailadres: sollicitaties@monton.nl 
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