
 

 

 

 

 v a c a t u r e 
Leerkracht 
Voor Montessori kindcentrum De Plotter 

  

 
 

Voor Montessori kindcentrum De Plotter in Zutphen zoeken wij een 
leerkracht (0,7 – 1,0 FTE). Wil jij in een gepassioneerd team goed (passend) 
onderwijs bieden aan kinderen in groep 3, 4 en 5 (en eventueel ook groep 
6, 7 en 8)? En heb je ervaring of affiniteit met Montessorionderwijs? Lees 

dan verder en reageer! 
 

  

 

Ons uitgangspunt 
We werken in de middenbouw en bovenbouw met drie jaargroepen. 
Uitgangspunt voor deze kinderen is het zelfstandig werken, vanuit de doelen 
die in een kindgesprek (met het kind) voor een periode van 10 weken zijn 
vastgesteld. Deze kinddoelen zijn dus op het individu afgestemd.  
 
We hebben een dynamisch team, volop in ontwikkeling en gericht op het 
Montessorionderwijs in de 21e eeuw. We werken met diverse werkgroepen 
gericht op het beleidsplan, waarin de Montessorivisie centraal staat. 
Verwondering en ‘leer mij het zelf te doen’ zijn de basis voor kinderen en 
medewerkers.  
Onderwijs en opvang werken nauw samen, vanuit eenzelfde 
Montessorivisie. Ons team is gericht op samenwerken en begeleiding, met 
ruimte voor eigen inbreng. 
 

Jouw profiel: 
• Je hebt ervaring of affiniteit met het Montessorionderwijs. 
• Je hebt ervaring of affiniteit met kinderen uit de groepen 3 t/m 8. 
• Je bent creatief, betrokken en enthousiast. 
• Je kunt alle kinderen op verschillende ontwikkelniveaus stimuleren 

en bedienen. 
• Je hebt een observerende houding. 
• Je kunt groepsdoorbrekend werken. 
 

Iets voor jou? 
Stuur dan uiterlijk 30 september aanstaande  jouw (korte) motivatie en CV 
naar Irma Pieper, directeur, via irmapieper@archipelprimair.nl. Neem gerust 
contact op voor meer informatie via 06-22393237.  
 
De gesprekken vinden plaats in week 40.  
 
Meer informatie over ons Montessori kindcentrum vind je online: 
www.deplotter.nl  
 
 

  

 

Over deze functie 
 

• Aantal uren: 28-40 uur  (0,7 – 1,0 fte) 

• Dienstverband voor bepaalde tijd bij 
Stichting Archipel Onderwijs.  

• Inschaling: L10 
 

Cao en voorwaarden 
Je dienstverband valt binnen de cao PO. De 
inschaling is afhankelijk van jouw ervaring.  
 
Stichting Archipel Onderwijs biedt goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden en 
investeert in opleidingen en scholingen.  
 
 

 

 

http://www.deplotter.nl/

