Casa Toddlers zoekt een collega!
‘Een uitdagende baan in een omgeving waarin je je kan ontwikkelen tot volwaardig
Montessori assistent‘

WIE ZIJN WIJ ?
Casa is een integraal tweetalig Montessori kind centrum in Pijnacker-Nootdorp. Wij bieden onderwijs
en opvang aan volgens de richtlijnen van de International Montessori Association. Wij willen kinderen
een tweede thuis bieden en een 'education for life' meegeven.
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. We eten ‘s
middags warm. Kinderen worden actief betrokken bij het voorbereiden van het eten. De kinderen
beginnen op nog jonge leeftijd met de zindelijkheidstraining.
Casa is:
● Een omgeving waar de internationale Montessori-benadering de primaire pijler is;
● Een integraal Montessori-kindcentrum: we zijn open van 7.30 tot 18.30 uur, 50 weken per
jaar;
● Tweetalig (Nederlands en Engels) met een internationaal karakter.
● Een mini samenleving aan, waarin elk kind verantwoordelijk is voor zowel zichzelf als voor de
grotere gemeenschap.

Meer informatie over Casa kan je vinden op www.casaschool.nl

WAT ZOEKEN WIJ?
Wij zijn op zoek naar een collega voor woensdag- en vrijdagmiddag die tevens ook beschikbaar is om
de vakanties van onze begeleiders kunnen vervangen.
Dit betekent dat je
●
●

flexibel inzetbaar bent (tenminste 23 uur tot maximaal 36 uur)
ruim van te voren je rooster weet

●

onderdeel bent van een enthousiast en bevlogen team in een huiselijke werkomgeving

WAT BIEDEN WIJ?

Wij bieden
●
●

Een salaris conform de CAO Kinderopvang
de mogelijkheid krijgt om cursussen en trainingen te volgen.

●

Een contract van minimaal 23 uur.

WAT VERWACHT CASA VAN JOU ?
We zoeken een gediplomeerde pedagogisch medewerker, die zich graag wil ontwikkelen naar
Montessori assistent. Hiervoor verwachten wij dat:
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

je de ontwikkeling van het kind fascinerend vindt
je zelf flexibel bent en je het fijn vindt om in teamverband te werken;
je de missie en visie van Casa onderschrijft;
je actief aan de Casa Community wil bijdragen.
Iemand die, indien je nog geen Montessori-opleiding gedaan hebt, de Montessori-training
online gaat doen en op Casa aan de interne Montessori-begeleiding zal deelnemen.
je een relevante afgeronde opleiding hebt
(https://www.fcb.nl/sites/default/files/kwalificatie-eis_pedagogisch_medewerker.pdf)

Casa Toddlers is looking for a colleague
A challenging job in an environment where you can develop into a full Montessori assistant'.

WHO ARE WE?
Casa is an integral bilingual Montessori children's centre in Pijnacker-Nootdorp. We offer
education and care according to the guidelines of the International Montessori Association.
We want to offer children a second home and an 'education for life'.
The children are in a safe, warm, homely environment in which their primary motor
coordination, independence and language are cultivated. All the furniture and equipment is
real, but adapted to the child's physical size and abilities. We have a hot meal at lunchtime.
Children are actively involved in preparing the food. The children start toilet training at an
early age.
Casa is:
● An environment where the international Montessori approach is the primary pillar;
● An integral Montessori children's centre: we are open from 7.30 to 18.30, 50 weeks a
year;
● Bilingual (Dutch and English) with an international character.
● A mini-society, in which each child is responsible for himself as well as for the larger
community.

More information about Casa can be found at www.casaschool.nl

WHAT ARE WE LOOKING FOR?
We are looking for a colleague for Wednesday- and Friday afternoons and someone who is
able to cover holidays of colleagues.
This means that you
●
●
●

are flexible (at least 23 hours to a maximum of 36 hours)
Know your schedule well in advance
are part of an enthusiastic and passionate team in a homely work environment

WHAT DO WE OFFER?
We offer
●
●
●

A salary in accordance with the CAO Childcare
the possibility to follow courses and training.
A contract of at least 23 hours.

WHAT DO WE EXPECT?
What does Casa expect from you?
We are looking for a qualified pedagogical employee, who would like to develop into a
Montessori assistant. For this we expect that:
● you find the development of children fascinating
● you are flexible and enjoy working in a team;
● You champion the mission and vision of Casa;
● You want to actively contribute to the Casa Community.
● Someone who, if you haven't done any Montessori training yet, will do the Montessori
training online and participate in the internal Montessori coaching at Casa.
● you have a relevant completed education
(https://www.fcb.nl/sites/default/files/kwalificatie-eis_pedagogisch_medewerker.pdf)

