
 Buiten de lijntjes ligt je toekomst! 

 Hier bouwt een enthousiast team aan avontuurlijk en inspirerend 
 onderwijs in een harmonieuze omgeving met ruimte voor diversiteit. 
 Onze wijk groeit en wij groeien mee. 

 Wij zoeken professionals met ondernemingslust! 

 Wij zoeken per 1-9-2023  nieuwe collega’s voor de onderbouw. Wil jij 3, 4 of 5 
 dagen werken in een bouw waar het welbevinden van een ieder altijd voorop 
 staat en op een school die samen bouwt aan goed onderwijs voor al onze 
 kinderen? 

 Dan zoeken wij jou! 

 Bouw jij mee aan ons Montessori Kind Centrum? 
 Wij bieden uitzicht op een vaste aanstelling 

 Jij 
 ✓  Hebt een PABO-diploma en (levens) ervaring 
 ✓  Staat positief  tegenover de Montessori uitgangspunten 
 ✓  Bouwt graag met collega’s aan het onderwijs op ons  MKC 
 ✓  Wilt jezelf blijven ontwikkelen 
 ✓  Staat open voor professionele feedback en durft deze  ook te geven. 
 ✓  Bent ICT vaardig 
 ✓  Werkt goed samen, maar ook zelfstandig 
 ✓  Hebt een goed klassenmanagement (in minimaal twee  jaargroepen) 
 ✓  Vindt ontwikkelen en professionaliseren belangrijk 
 ✓  Bent flexibel en ondernemend 
 ✓  Staat met humor in het leven 
 ✓  Bent oplossingsgericht en communicatief vaardig 



 Wij: 
 ✓  Zijn een fijne een school met enthousiaste en leuke kinderen 
 ✓  Zijn een enthousiast en betrokken team 
 ✓  Leren van elkaar en onze kinderen 
 ✓  Bieden uitzicht op een vaste aanstelling 
 Bieden goede begeleiding ondersteuning vanuit de bouw, IB en directie 
 ✓  Bieden de mogelijkheid om te ontwikkelen 
 ✓  Hebben actieve en betrokken ouders 
 ✓  Zijn een school die snel groeit. 
 ✓  Bouwen samen met de collega’s van de opvang aan een  inspirerend MKC en vinden het leuk als  JIJ  met 
 ons mee bouwt 

 Belangstelling voor deze functie? Dan nodigen we je graag uit voor een kop 
 koffie, we zijn trots op wat we doen en we vertellen je er graag meer over. 
 Voor iedere werknemer  Amsterdamse Stedentoeslag  en  Arbeidsmarkttoelage  . 

 Solliciteren?  Stuur je motivatiebrief met CV naar  Baukje van der Wissel, directeur van  MKC Zeeburgereiland 
 (  directie@mkczbe.nl  )  Meer informatie over het MKC  vind je op  onze website  :  www.mkczeeburgereiland.nl 

 MKC Zeeburgereiland, Faas Wilkesstraat  451, 1095 MD, Amsterdam, 020-3039559. 

https://bboamsterdam.nl/publicatie/amsterdamse-toeslag-voor-leerkrachten/
https://www.nponderwijs.nl/documenten/publicaties/2022/01/24/informatietool-arbeidsmarkttoelage-per-school
http://www.mkczeeburgereiland.nl/



