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De leukste montessorischool in de Jordaan zoekt  
een leerkracht middenbouw 

Wtf  0.6 – 1.0   
 
Wij bieden 

- Een leuke, dynamische heterogene middenbouwgroep 
- Hedendaags montessorionderwijs met de montessorimaterialen die daarbij 

horen. 
- Een team dat goed samenwerkt en oog heeft voor elkaar. 
- Uitstekende ondersteuning en begeleiding voor startende leerkrachten, 

vanuit school en schoolbestuur.  
- Een breed palet aan onderwijsarrangementen in het kader van passend 

onderwijs. 
- Een sterke focus op kosmisch onderwijs 
- Gezamenlijk ontwikkelen van thema’s en lessen met de methode 

Leerkracht! 
- Betrokken en actieve ouders. 

- Een gezellige vrijdagmiddagborrel! 
 

Wij zoeken een leerkracht 
- In bezit van een montessoridiploma, of een leerkracht die bereid is de 

montessoriopleiding te volgen. 
- Goed in teamverband kan samenwerken  

- Graag zelf lessen ontwerpt 
- Inspiratie haalt uit het werken aan thema’s en projecten. 
- Een bijdrage kan leveren in de ontwikkeling van de school en positief staat 

tegenover de methodiek Leerkracht! 



 

De school 

 
De 14e Montessorischool is een bloeiende en bruisende, door de Nederlandse 

Montessori Vereniging erkende montessorischool, gelegen in het centrum van 
Amsterdam.  
 

Wij zijn nog een echte, hedendaagse montessorischool, werken in heterogene 
groepen waar de kinderen uit drie jaargroepen samenkomen. Wij zijn een school 

waar ontwikkeling en ontplooiing van het kind staat centraal. Wij volgen het 
individuele kind, maar verliezen de groep niet uit het oog. De school en het 
onderwijs zijn zo ingericht dat de kinderen zelfstandig tot leren kunnen komen.  

Het kosmisch onderwijs heeft een grote plek in ons onderwijs. Wij bieden deze 
lessen aan in thema’s waar ook onderzoekend leren aan bod komt. Excursies en 

uitstapjes zijn verbonden met onze lessen kosmisch onderwijs en opvoeding.  
We organiseren regelmatig ‘bouwdoorbroken’ activiteiten, waarbij kinderen uit de 
groepen 1 tot en met 8 samen werken.  

De leerkrachten houden met vaste regelmaat reflectiegesprekken met de 
kinderen, waarbij aandacht is voor welbevinden en de ontwikkeling van het kind.  

We werken met het programma Leerkracht!, waarbij de leerkrachten tijdens de 
zogenaamde bordsessies gezamenlijk lessen en projecten maken en het 

onderwijs vorm geven.   
 
De school telt circa 400 kinderen, verdeeld over 16 groepen.  

Op de site van de school treft u nadere informatie over onze school: www.14e-
montessori.nl 

 
 

Schoolbestuur OOadA 

Onze school 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 (Dalton, Montessori, 

Ontwikkelingsgericht, Kunstmagneet, enz.) nauw met elkaar samenwerken. 

Alleen goed onderwijs is niet voldoende, onze leerlingen hebben ook een 

uitdagend aanbod nodig. 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.   

 
Heeft u belangstelling voor deze vacature? Neem dan contact op met de 

directeur van de school, Ronald Steen 
Telefoon: 06 10544172 
Mail: directie@14e-montessori.nl  

 
Acquisitie stellen wij niet op prijs. 

http://www.14e-montessori.nl/
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