
 

 

 

 

Gelukkige kinderen leren meer. 
 

Als je ‘s morgens binnenloopt bij Montessori Arcade word je ontvangen door een 

enthousiast, gemotiveerd team en leergierige kinderen. Er heerst rust in de school en rust 

in het team. ‘Gelukkige kinderen leren meer’ is ons motto. Je ziet shining eyes bij de 

kinderen in de klas tijdens het zelfstandig werken. In de klas wordt gewerkt met 

Montessorimateriaal en worden er instructies gegeven via het EDI model. ‘Help mij het zelf 

te doen’ is ons uitgangspunt. 

 
Word je bij het lezen nieuwsgierig naar Montessori Arcade en heb je zin in een nieuwe 
uitdaging? Ben je toe aan een nieuwe stap, waarbij je begeleid en gestimuleerd wordt 
waar dat nodig is? Lees dan nog even door, want deze fantastische school heeft per direct 
een vacature voor:  

 
Groepsleerkracht bovenbouw 0,6 fte 

 
Vind jij ook dat: 

- Elk kind gezien moet worden, omdat ieder kind uniek is? 
- Gelukkige kinderen meer leren? 
- Kinderen prikkelen en laten reflecteren en uitdagen jou op het lijf is geschreven?   

 
Ben jij daarnaast:  

- Een organisator? 
- Een klassenmanager? 
- Openminded en durf je buiten de kaders te denken? 
- Een collega met een open, positieve, constructieve houding?   
- In het bezit van een montessori diploma of bereid om het diploma te halen? 

 
 
Dan pas je binnen ons motto ‘gelukkige kinderen leren meer’ en zijn we op zoek naar jou!   
   

 
Wat hebben wij te bieden? 

- Een mooie, net gerenoveerde school waar we werken aan de verdere ontwikkeling van 
eigentijds montessorionderwijs;  

- Een hecht team dat graag met elkaar samenwerkt; 
- Voldoende mogelijkheden voor scholing en begeleiding; 
- Een betrokken stichting waarin de montessori visie leidend is op al haar scholen; 
- Een jaarcontract met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd; 
- Inschaling conform CAO PO. 



 
 
 
 
Interesse? 
Heb jij zin om bij ons te werken? Reageer dan zo snel mogelijk via de sollicitatiebutton op onze 
website. 
Wil je eerst meer weten?  Neem dan contact op met Florinda Bakker, adjunct-directeur, bij 
voorkeur via een mailbericht: adjunct@montessoriarcade.nl 
  
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 wij omdat wij samen sterker staan en van elkaar kunnen leren. Via het 
Monton Leerplein blijven we onszelf ontwikkelen en leren door trainingen, webinars, workshops 
en coaching. 
 
Onze missie: Betekenisvol montessorionderwijs bieden door kinderen verantwoordelijkheid te 
leren dragen voor zichzelf, de ander & de omgeving, zodat zij zich ontplooien tot actieve 
wereldburgers. Het Monton Kompas staat voor 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.  
 

 

 


