Pedagogisch Medewerker (1-3 jarigen) Casa
Tweetalig Montessori Kind Centrum
‘Een uitdagende baan in een omgeving waarin je je kan
ontwikkelen tot volwaardig Montessori assistent‘

WIE ZIJN WIJ ?

Casa is een vernieuwend integraal tweetalig Montessori kind centrum in Pijnacker-Nootdorp.
Wij bieden onderwijs en opvang aan volgens de richtlijnen van de International Montessori
Association. Dit betekent dat we het Montessori onderwijs/opvang precies zo neerzetten
zoals Maria Montessori het bedoelde. Wij willen kinderen een tweede thuis bieden en een
'education for life' meegeven.
Casa wil het concept van kind centrum graag verder uitbouwen. Daarom gaan we per
medio augustus / september 2019 uitbreiden met een 2e tweetalige Montessori
dreumes/peuter groep (van 1-3 jaar).
Casa zal voor de 1-3 jarigen dagopvang verzorgen waarbij wij kinderen laten leren van
motorische, zintuigelijke ervaringen en streven naar functionele zelfstandigheid.
De kinderen worden opgevangen in een veilige, warme, huiselijke omgeving waarin hun
primaire motorische coördinatie, onafhankelijkheid en taal gecultiveerd wordt. Al het

meubilair en materiaal is levensecht maar aangepast aan de lichamelijke afmeting en
capaciteiten van het kind. Ze eten ’s middags warm en worden zoveel mogelijk betrokken bij
het voorbereiden van het eten. De kinderen beginnen vanaf het moment dat ze kunnen
lopen ook met de zindelijkheidstraining.

Meer informatie kan je vinden op www.casaschool.nl
Klik voor een goede impressie van Casa op onderstaande link:
https://www.facebook.com/casaschool/videos/1598961843502772/

WAT BIEDEN WIJ ?

Je krijgt de mogelijkheid om:
➢
➢
➢
➢

onderdeel uit te maken van een enthousiast en bevlogen team in een huiselijke
werkomgeving.
een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kinderen in één van hun
belangrijkste levensfases.
begeleiding te bieden op basis van de Montessori methodiek voor 1-3 jarigen, wat
uniek is in Nederland.
de opleiding tot Montessori assistent opleiding voor 0 – 3 jarigen te volgen.

Op de werkvloer wordt je begeleid en gecoacht door experts die getraind zijn en ruime
ervaring hebben op Montessori groepen van 1 – 3 jarigen. Daarnaast bieden we, door
middel van studiedagen en een teamweekend, veel aan deskundigheidsbevordering en
teambuilding.

WAT VERWACHT CASA VAN JOU ?

We zoeken voor onze uitbreiding met een groep voor 1-3 jarigen een gediplomeerde
pedagogisch medewerkers, die zich graag wil ontwikkelen naar Montessori assistent. Hiervoor
verwachten wij dat:
➢
➢
➢
➢
➢

je de ontwikkeling van het kind fascinerend vindt
je een relevante afgeronde opleiding hebt
(https://www.fcb.nl/sites/default/files/kwalificatie-eis_pedagogisch_medewerker.pdf)
je over goede sociale en communicatieve vaardigheden beschikt (je spreekt
vloeiend Nederlands of Engels).
je graag in een team werkt en voortdurend wilt verbeteren/ontwikkelen.
je fulltime of flexibel inzetbaar bent (20-36 uur).

SOLLICITEREN ?

Lijkt het je leuk om bij Casa te komen werken ? Doe dan het volgende:
➢
➢
➢

Upload je CV met een korte motivatie
Kom na uitnodiging bij ons op gesprek
Accepteer ons aanbod

Heb je nog vragen of wil je meer weten over de functie stuur dan een mail naar Marja van
Werkhooven op hr@casaschool.nl.

