WSKO Montessorischool Naaldwijk
zoekt vanaf 1 maart 2019 tot de zomervakantie

EEN NIEUWSGIERIGE LEERKRACHT
Ben jij nieuwsgierig naar het Montessorionderwijs?
Wil je onderzoeken of deze manier van werken bij je past?
Dit is je kans!
Wij bieden je een kennismaking met het Montessorionderwijs,
als groepsleerkracht in de bovenbouw (groep 6/7/8),
voor 1 dag in de week (woensdag 0,15 wtf).
De aanstelling is tijdelijk (i.v.m. zwangerschapsverlof)
met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling
voor meerdere dagen in het nieuwe schooljaar.
Wil je kinderen leren om…

Hoofd

Hart

Handen

te kiezen?
te leren?
te ontdekken?
te creëren?

hun stem te vinden?
hun eigen weg te
vinden?

samen te werken?
mee te denken?
initiatief te nemen?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Montessorischool Naaldwijk is een school waar je veel ruimte krijgt;
ruimte om samen te zijn, om je te ontwikkelen en jezelf te zijn.
Overtuig ons vóór 7 januari 2019.
Onze kleine lettertjes:
Je hoeft (nog) geen Montessori-opleiding te hebben, maar bij een eventuele vaste
aanstelling ben je wel bereid deze te volgen.
Heb je vragen? Of wil je een dagje meelopen? Neem contact op met Rianne de Kiewit
(directeur) via info@montessori-naaldwijk.wsko.nl of 0174 628 932.
Sollicitaties graag voor 7 januari 2019 t.a.v. Rianne de Kiewit, info@montessorinaaldwijk.wsko.nl

WSKO Montessorischool
Naaldwijk is onderdeel van
de Westlandse Stichting
Katholiek Onderwijs
(WSKO). WSKO biedt een
inspirerende werkomgeving
met zelfsturende teams,
leerkrachten die nadenken
over hun vak en inspelen
op veranderingen in de
maatschappij. WSKO benut
de kwaliteiten van
medewerkers.
WSKO heeft positieve
naamsbekendheid door
vakkundige leerkrachten
die kwalitatief onderwijs
bieden op 16 basisscholen
met ca. 4.300 leerlingen.
Er werken ongeveer 420
personeelsleden, die zich
richten op een
toekomstgerichte
ontwikkeling van het kind.
Het College van Bestuur
en directeuren worden
bijgestaan door het
servicebureau van WSKO.

WSKO
De Ruijtbaan 83
2685 RS Poeldijk
www.wsko.nl
info@wsko.nl

