
 

 

 

De 10e Montessorischool De Meidoorn zoekt  

Leerkracht groep 5/6 – 2 dagen 

Wij bieden als school: 

o een enthousiaste en leergierige tussenbouwgroep met 20 leerlingen 

o een gedreven, talentvol en enthousiast team met een gezellige vrijdagmiddagborrel 

o een prettige werksfeer in een leuke en gemengde buurt in Amsterdam 

o zelfstandige kinderen die zich op hun eigen niveau leren ontwikkelen 

o een gedegen zorgstructuur o.l.v. twee interne begeleiders 

o een school die in ontwikkeling is en wil blijven 

o ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

o een middagpauze van 1,5 uur waarin je veel kunt voorbereiden 

o hulp en begeleiding van collega’s en ib-ers en directeur. 

 

Wij zoeken collega’s die:  

o pedagogisch sterk zijn 

o leerlingen helpen het zelf te leren doen 

o beschikken over een gezonde dosis humor 

o gericht zijn op nauwe samenwerking binnen de bouw, het team, met de ouders en daartoe 

beschikken over goede communicatieve vaardigheden. 

o zich medeverantwoordelijk voelen en graag meedenken 

o goed kunnen differentiëren 

o kinderen met extra zorg qua didactiek en organisatie bieden wat zij nodig hebben 

o open staan voor vernieuwing en flexibel zijn 

o zich kunnen vinden in de visie van Maria Montessori of/en een montessori-opleiding hebben. 

 

Onze school staat sinds 1949 midden in de levendige en gemengde wijk De Baarsjes in Amsterdam. Er zijn 

op dit moment 13 combinatiegroepen met twee leerjaren. We werken volgens de principes van Maria 

Montessori en hebben die vertaald naar de huidige maatschappelijke inzichten. Ons team is enthousiast en 

betrokken. Het staat ervoor open om zich individueel en gezamenlijk als school verder te ontwikkelen. We 

onderscheiden ons verder door vakleerkrachten op het gebied van beeldende vorming, beweging en 

meerbegaafden. Tussen de middag bieden we een waaier van activiteiten aan om de talenten van kinderen 

te ontdekken. 

Via www.watjijwilt.amsterdam kan je een filmpje bekijken om een indruk te krijgen van onze school en ons 

bestuur. Of bezoek onze website: www.10emeidoorn.nl. 

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie en je CV naar onze directeur Madeleine Schoute: 

m.schoute@10emeidoorn.nl of bel met Madeleine op 0206160106 of 0621825625. De sollicitatiecode CAO-

PO is van toepassing.  
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