
    

 

 

Monton is een stichting voor 
neutraal bijzonder basisonderwijs.  
 
De stichting heeft 11 
montessorischolen   
die zijn gelegen in   
Midden Nederland.    
Het bestuursbureau van Monton  
is gevestigd in Amersfoort.  
 
Jaarlijks bezoeken bijna 1800 
leerlingen een Montonschool. 
Ruim 160 leerkrachten zijn 
werkzaam bij de stichting.    
    
Montessorionderwijs is onderwijs 

van de 21e eeuw. De scholen 

werken volgens de uitgangspunten 

van de Nederlandse Montessori 

Vereniging.    
    
Montessori kindcentrum  
Ramsesdreef 190, Utrecht   
www.lefutrecht.nl   

 
Op de website vind je meer 
informatie over ons kindcentrum. 
  
 
 

 
 

 

 

 

Wil jij samen met een bevlogen en enthousiast team meebouwen aan  

ons mooie montessori kindcentrum in Utrecht?  

 
LEF zoekt een intern begeleider (0.4 fte) 

 
Wij zijn per 1 augustus 2021 op zoek naar een intern begeleider die ons 
team komt versterken. 
 
MKC LEF is een montessori kindcentrum met één team & visie voor 
kinderen van 2 tot 12 jaar. De school is in augustus 2018 gestart en groeit 
flink. LEF heeft een prachtig ingericht, tijdelijk gebouw in Overvecht en  

zal begin 2022 verhuizen naar een authentiek pand aan de Weerdsingel  

in Utrecht.  

  

Ons kindcentrum  

• gelooft in de kracht van kinderen 

• begeleidt kinderen vanaf 2 jaar in een doorgaande leerlijn 

• werkt met flexibele werkplekken voor kinderen en collega’s   
• zorgt door de individuele benadering en een goede relatie en 

samenwerking met ouders dat kinderen echt worden gezien  

• ontwikkelt samen onderwijs en vindt feedback geven en 
ontvangen essentieel 

• heeft als kernwaarden persoonlijke ontwikkeling, 
doelgerichtheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen 

• verantwoordt aan de hand van het Triband 
Verantwoordingskader (triband verantwoorden.nl) 

• biedt een inspirerende plek om je als professional te blijven 
ontwikkelen 

   
Onze nieuwe collega  

• heeft affiniteit met montessori en onderwijsvernieuwing 
• heeft LEF, humor en een enorm groot hart voor kinderen 
• is bevlogen en verbindend 
• is flexibel en daadkrachtig  

   
Wij bieden:   

• een stichting waarin de montessori visie leidend is op al haar 
scholen 

• CAO PO conform L11 
• een tijdelijke aanstelling met een vaste aanstelling en  

uitbreiding als intentie 
• de mogelijkheid  om ook op andere Montessorischolen van 

Monton enkele dagen als IB-er aan de slag te gaan. 
. 
Lijkt het je geweldig om mooi onderwijs voor onze kinderen te realiseren 
en mee te bouwen aan de jongste school van Monton?  
Bel dan met directeur Selma Niland 06-33507513 of stuur je 
sollicitatiebrief en cv vóór 1 april 2021 naar info@lefutrecht.nl. 
Gesprekken vinden plaats  op 8 en 15 april. 
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