Casa Tweetalige Montessorischool (IKC)
zoekt

een Team leader voor de Onderbouw
WAT ZOEKEN WIJ?
Wij zoeken iemand die:
●

Een ervaren, daadkrachtig en verbindend leider is; zichtbaar
voor teamleden, kinderen en ouders.
De missie, visie en ambitie van Casa ondersteunt en
(toekomstige) onderwijskundige ontwikkelingen implementeert
en borgt.
Een coachende, pro-actieve en enthousiaste werkwijze heeft.
Zijn/haar teamleden weet te inspireren en ervoor zorgt dat zij in
hun kracht staan.
Beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen.
Innovatief kan ondernemen binnen de complexiteit van Casa.
Een lerende houding heeft.

●

●
●
●
●
●

WIE ZIJN WIJ?
Casa is een integraal tweetalig Montessori kindcentrum 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.

WAT BIEDEN WIJ?
Wij bieden jou:
●
●
●
●

Een unieke, huiselijke leer- en werkomgeving voor volwassenen en kinderen
Enorm bevlogen en gedreven collega’s
Een kans om jezelf professioneel en persoonlijk te ontwikkelen
Een salaris conform de CAO PO, passende bij je ervaring en opleiding

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

Casa Bilingual Montessori school
is looking for

a Team leader for the Children’s House
WHAT ARE WE LOOKING FOR?
We are looking for someone who:
●

Is an experienced, decisive and connecting leader; visible to team members, children and
parents.
Supports Casa's mission, vision and ambition and implements and secures (future)
educational developments.
Has a coaching, pro-active and enthusiastic working method.
Knows how to inspire his/her team members and ensures that they feel empowered.
Has excellent communication skills.
Is able to be innovative within the complexity of Casa.
Has a learning attitude.

●
●
●
●
●
●

WHO ARE WE?
Casa is an integral bilingual Montessori children's centre in Pijnacker-Nootdorp. We have been
successfully offering education and care for ten years now, according to the guidelines of the
Association Montessori International (AMI). 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.

WHAT DO WE OFFER:
●
●
●
●

A unique, homely learning and working environment for adults and children
Enormously passionate and driven colleagues
A chance to develop yourself professionally and personally
A salary in accordance with the CAO PO, matching your experience and education

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

