Gezocht
Vakleerkracht gym
We zoeken een enthousiaste collega die samen met een duo gymleerkracht gymlessen voor
de midden- en bovenbouw klassen wil invullen.
Aanstelling vindt in de eerste instantie tijdelijk plaats, met daarna een mogelijke vaste
benoeming.
Omschrijving
Omdat een van onze gymleerkrachten verder gaat studeren zijn wij op zoek naar een
vervanger voor de dinsdag.
We hebben een goed team met vijftien groepen in ons prachtige oude Montessori
schoolgebouw in Amsterdam zuid. De gymzaal is buitenpandig en van alle gemakken
voorzien, omdat het een pas opgeleverde zaal is.
De school werkt echt vanuit de Montessorivisie van vrijheid en zelfstandigheid. Dit is ook
duidelijk te merken in de huidige gymlessen.
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Onze school
De 6e Montessori is een 85 jaar oude Montessorischool die met zijn tijd is meegegaan. We
bieden Montessori onderwijs dat zo goed mogelijk aansluit bij de ontwikkelingsbehoefte van
ieder individueel kind. We bieden een mix van zelfstandig werken, groepsinstructies en KEC
activiteiten. Het werken aan KEC activiteiten koppelen we zo veel mogelijk ook aan de
cursorische vakken lezen en spellen. We zijn een school die zich graag wil blijven
ontwikkelen. In taakgroepen worden steeds onderwerpen aangepakt waar we gezamenlijk
aan willen werken.
Het schoolbestuur
De 6e Montessorischool maakt deel uit van een bestuur met 5 Montessori scholen.
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.

