
 Cas� 10 ja��! 
 En wi� zo���� ni���e co���g�’s (mi���n- en bo���b�u�) 

 ‘Een uitdagende baan in een omgeving waarin je je kan ontwikkelen tot 
 volwaardig Montessori begeleider‘ 

 W  I�  ZI��  WI�  ? 

 Casa is een integraal tweetalig Montessori kind centrum in Pijnacker-Nootdorp. Wij 
 bieden al tien jaar met succes onderwijs en opvang aan volgens de richtlijnen van de 
 Association Montessori International (AMI). Wij willen kinderen een tweede thuis 
 bieden en een '  education for life  ' meegeven. 

 Casa is: 
 ●  Een omgeving waar de internationale Montessori-benadering de primaire 

 pijler is; 
 ●  Een integraal Montessori-kindcentrum: we zijn open van 7.30 tot 18.00 uur, 

 50 weken per jaar; 
 ●  Tweetalig (Nederlands en Engels) met een internationaal karakter. 
 ●  Een mini samenleving, waarin elk kind verantwoordelijk is voor zowel 

 zichzelf als voor de grotere gemeenschap; 

 W  AT  ZO����  EN  WA�  BI����  WI�  ? 

 Wij zijn op zoek naar een enthousiaste (AMI-getrainde) Montessori groepsbegeleider om ons midden- of 
 bovenbouwteam 4-5 dagen te komen versterken. Wij bieden jou: 

 ●  een werkplek binnen een enthousiast en bevlogen team in een huiselijke werkomgeving 
 ●  de kans een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen in één van hun belangrijkste 

 levensfases, op basis van de Montessori methodiek 
 ●  veel interne en externe trainingen om elke dag te groeien in je werk als begeleider 
 ●  een salaris conform de CAO Primair onderwijs 

 W  AT  VE���C���N  WI�  ? 

 We verwachten dat je: 

 ●  de ontwikkeling van het kind fascinerend vindt; 
 ●  flexibel bent en het fijn vindt om in teamverband te werken; 
 ●   je de missie en visie van Casa onderschrijft; 
 ●  je actief aan de Casa Community wil bijdragen. 

 Diploma wensen: 

 ●  In het bezit bent van een leerkrachten diploma (PABO/ ander diploma) 
 ●  AMI training 6-12 of een andere Montessori-opleiding. Indien je nog geen 

 Montessori-opleiding gedaan hebt, verwachten we dat je (in overleg) een 
 Montessori-training gaat doen. 

 Enthousiast geworden?  Meer informatie over Casa kan  je vinden op  www.casaschool.nl 
 Solliciteren?  Mail je cv en motivatiebrief naar jetteke  @casaschool.nl 

https://casaschool.nl/casa-school-kinderopvang-pijnacker/onze-visie/
http://www.casaschool.nl/
mailto:hr@casaschool.nl


 Cas� 10 ye���! 
 An� we’re lo����g fo� ne� co����gu�� (Low�� & Up�e� Ele���t���) 

 ‘A challenging job in an environment where you can develop into a full Montessori guide'. 

 W  HO  AR�  WE  ? 

 Casa is an integral bilingual Montessori children's centre in Pijnacker-Nootdorp. We 
 already offer education and care according to the guidelines of the International 
 Montessori Association (AMI) for ten years. We want to offer children a second home 
 and an '  education for life  '. 

 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 18.00, 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.  

 W  HA�  AR�  WE  LO����G  FO�  AN�  W�A�  DO  WE  OF���  ? 

 We are looking for an enthusiastic (AMI trained) Montessori guide to join our lower or upper Elementary team for 
 4-5 days a week. You will be able to: 

 ●  be part of an enthusiastic and passionate team in a homely work environment. 
 ●  contribute to the development of the children in one of their most important life phases. 
 ●  receive a  salary in accordance with the Dutch CAO  Primary Education (CAO PO) 
 ●  follow internal and external training, to grow in your role as group guide 

 W  HA�  DO  WE  EX���T  ? 

 We expect you to: 
 ●  find the development of the child fascinating; 
 ●  you are flexible and enjoy working in a team; 
 ●  You endorse the mission and vision of Casa; 
 ●  You want to actively contribute to the Casa Community. 

 Preferred diploma’s: 
 ●  Teacher degree (PABO of similar) 
 ●  AMI or other Montessori training. If you haven't done any Montessori 

 training yet, we expect you to do so. 

 Enthusiastic?  You can find more information about  Casa on  www.casaschool.nl 
 Applying for the job?  Mail your CV and motivation letter to  hr@casaschool.nl 

https://casaschool.nl/casa-school-kinderopvang-pijnacker/onze-visie/
http://www.casaschool.nl/
mailto:hr@casaschool.nl

