
 Montessorischool Steigereiland 

 Montessorischool Steigereiland is een grote school in de wijk IJburg te Amsterdam. 
 Kinderen, ouders en teamleden komen elke dag met veel plezier naar onze school. We 
 vormen samen een professionele leergemeenschap, waar veel aandacht is voor 
 persoonlijk groei en ontwikkeling. Onze school telt ruim 500 kinderen verdeeld over 22 
 groepen, waarbij de kinderen uit drie jaargroepen bij elkaar in de klas zi�en. 

 We zijn gehuisvest in een mooi ruim gebouw met veel mogelijkheden en profileren ons 
 met muziek, beeldende vorming, plusklassen en eigen�jds Montessori onderwijs. 

 Op onze school is per 1 augustus 2022 ruimte voor een 

 Zorgcoördinator/intern begeleider (w� 0,8) 

 Taakomschrijving 
 De zorgcoördinator 

 ●  is de spil in de zorgstructuur van de school 
 ●  hee� een signalerende, diagnos�cerende en coördinerende taak met 

 betrekking tot de leerlingenzorg 
 ●  begeleidt, adviseert en coacht leerkrachten bij pedagogische en didac�sche 

 vraagstukken 
 ●  hee� een ac�eve rol in de professionalisering van het team 
 ●  hee� contact met ouders van (zorg)leerlingen 
 ●  bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs op de school 
 ●  werkt in nauwe samenwerking met de schoolleiding 
 ●  func�oneert op het niveau van een L11 leerkracht en de daarbij behorende 

 verantwoordelijkheden en bekwaamheidseisen 

 Func�e-eisen 
 De zorgcoördinator 

 ●  hee� een opleiding interne begeleiding gevolgd en afgerond 
 ●  hee� goede contactuele en communica�eve vaardigheden 
 ●  hee� goed beeld en overzicht op de schoolorganisa�e 
 ●  is organisatorisch en administra�ef vaardig 
 ●  is stressbestendig 
 ●  onderhoudt structureel eigen bekwaamheid 

 Montessorischool Steigereiland, John Hadleystraat 4, 1086WB, 0204161677 



 Wij bieden: 
 ●  aanstelling leerkracht met speciale taak, aanstelling in schaal L 11 
 ●  enthousiaste en leergierige kinderen met betrokken ouders 
 ●  professionele collega’s 
 ●  een enthousiast en gezellig team met een groot hart voor het vak! 

 Voor meer informa�e over onze school kunt u de website bezoeken: 
 www.obssteigereiland.nl. Belangstelling? Neem contact op met de directeur van de 
 school, Ella Duijnker, direc�e@obssteigereiland.nl  of bel naar 020-4161677. 

 Voor iedere werknemer  Amsterdamse Stedentoeslag  en extra tegemoetkoming in de reiskosten. 

 Montessorischool Steigereiland, John Hadleystraat 4, 1086WB, 0204161677 

https://bboamsterdam.nl/publicatie/amsterdamse-toeslag-voor-leerkrachten/

