Ben jij de leerkracht die ons team komt versterken?
In een sprankelende bovenbouwgroep (groep 6-7-8)
voor 2,5 dag per week = 0,5 wtf
(ene week 2, andere week 3 dagen)
Dan zijn wij,

De 15e Montessorischool van Maas en Waal
- een goede, gezellige en groene basisschool in Amsterdam -

op zoek naar jou!
De 15e montessorischool van Maas en Waal is een levendige openbare school, midden in de
Rivierenbuurt in Amsterdam zuid. Wij geven op een eigentijdse manier onderwijs op basis van de
fundamenten die Maria Montessori heeft gelegd. De school heeft ruim 300 leerlingen en we werken in
samengestelde groepen van 3 leerjaren (onderbouw, middenbouw, bovenbouw).
Wij bieden de kinderen een uitdagende leeromgeving, waarin ieder kind zich zowel individueel als met
de groep kan ontplooien. Op onze school vinden we handelend leren essentieel. Voor ons betekent
dat, dat we kinderen met hulp van materiaal en computers uitdagen, nieuwsgierig maken en zelf laten
ontdekken op zintuiglijk, motorisch en cognitief gebied. Ons onderwijs draait om het motto: Leer mij
het zelf te doen. In ons kosmisch onderwijs werken wij thematisch met grote aandacht voor
onderzoekend leren. Daarnaast is passend onderwijs een onderdeel van onze visie. Waar het kan,
doen we dat zoveel mogelijk in de klas, maar we zijn ook trots op onze twee ‘kleine klassen’; één voor
kinderen met gedrags- en leerproblemen en één voor hoogbegaafde kinderen.
De Maas en Waalschool valt onder stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.
De stichting verzorgt openbaar onderwijs in Amsterdam Centrum en Zuid. Een boeiend
gebied met 22 scholen die vanuit hun eigen identiteit nauw met elkaar samenwerken. We
vormen met elkaar een dynamische organisatie waarin professionals ruimte krijgen om zich te
ontwikkelen. Onze blik is op de toekomst gericht, we leggen de lat hoog, we zijn eigenwijs en
bevlogen.

Meer informatie, telefonische afspraak of direct solliciteren?
Mail Karin Brandenburg, directeur Maas en Waalschool, directie@maas-waal.nl,
020-6447173. Sollicitaties graag vóór 19 augustus 2019.
www.montessorimaasenwaal.nl

