
 

Wij zijn op zoek naar een AMI begeleider 1 tot 3 jaar 
 
Casa Tweetalige Montessorischool  
Pijnacker 
Fulltime, Parttime, Bepaalde tijd 

Casa Tweetalige Montessorischool te Pijnacker is op zoek naar een Engelstalige Montessori 
AMI begeleider voor de peutergroep. 

Wat verwachten wij? 

De begeleiding van kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar te begeleiden en: 

● onderdeel uit te maken van een hecht, enthousiast en bevlogen team; 
● 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; 
● onderdeel uit te maken van een inspirerende werkomgeving die voelt als een thuis; 
● arbeidsvoorwaarden conform CAO Kinderopvang 

Op de werkvloer word je begeleid en gecoacht door een ervaren collega. Daarnaast bieden 
we, door middel van studiedagen en een teamweekend, veel aan 
deskundigheidsbevordering en teambuilding. 

WAT VERWACHT CASA VAN JOU ? 

We zoeken een begeleider die: 

● onderschrijft de Missie, Visie en Ambitie van Casa 
● een afgeronde opleiding AMI Assistant to Infancy heeft; 
● een afgeronde opleiding pedagogisch medewerker heeft of de bereidheid heeft tot 

het volgen van een cursus/training om te werken in de kinderopvang, zoals in de 
Nederlandse wet is omschreven 

● goed in teamverband kan werken; 
● flexibel is ingesteld; 
● zorgzaam is en een empathisch vermogen heeft; 
● goede communicatie vaardigheden heeft. 

Solliciteren? 

Ben jij die enthousiaste AMI Toddler group guide met de opleiding Assistant to Infancy waar 
wij naar op zoek zijn? 

Stuur voor 1 maart 2020 je sollicitatiebrief en CV aan hr@casaschool.nl 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Marjorie Remmig of 
Tessa Wessels via telefoonnummer 015-2010376. 

 
 
 



 

 
We are looking for an AMI guide for ages 1 to 3 
 
Casa Bilingual Montessori School  
Pijnacker 
www.casaschool.nl 
Fulltime, Parttime, Fixed time 
 
Casa Bilingual Montessori school in Pijnacker is looking for an English Montessori AMI guide 
for the toddler group. 
 
What do we expect? 
 
Guiding children of ages 1 till 3 using the AMI principles and: 
 

● be part of a close-knit, enthusiastic and committed team; 
● to contribute to the development of the children in one of their most important phases 

of life; 
● offer guidance based on the Montessori methodology; 
● be part of an inspiring work environment that feels like home; 
● working conditions in accordance with the Collective Labour Agreement Childcare 

 
On the workfloor you will be supervised and coached by an experienced colleague. In 
addition, we offer, through study days and a team weekend, a lot of professional 
development and team building. 
 
What does Casa expect of you? 
 
We are looking for a guide who: 
 

● endorses the Mission, Vision and Ambition of Casa 
● has completed the AMI training for Assistant to Infancy; 
● has completed training as a pedagogical assistant or is willing to follow a 

course/training/assessment to work in childcare, as described in Dutch law. 
● can work well in a team; 
● is flexible; 
● Is caring and empathetic; 
● has good communication skills. 

 
Applying? 
Are you the enthusiastic AMI Toddler group guide with the AMI Assistant to Infancy training 
that we are looking for? 
Send your application letter and CV to hr@casaschool.nl before 1 March 2020. 
For more information about this vacancy, please contact Marjorie Remmig or Tessa Wessels 
via telephone number 015-2010376. 
 
 


