
Voor onze unieke school met 310 leerlingen en 20 collegae zijn wij op zoek naar een ervaren schoolleider. 
Een echte bouwer die de komende jaren vorm en inhoud geeft aan een lerende cultuur, onderwijskundige 
visie, doorgaande leerlijnen en onderwijskundige opbrengsten. U bent de leider die zacht op de relatie en 
helder is op essentiële kaders. Op basis van het ingezette koersplan bouwt u het beleid uit en borgt u de 
vooruitgang. Met alle betrokkenen zoekt u op situationele wijze de kwalitatieve inhoudelijke verbinding 
en kunt u met hun situationeel schakelen naar het doel. Met de zelfstandige BSO, peuterspeelzaal en
kinderdagverblijf werkt u aan verdere integratie. Het Montessori concept past bij uw onderwijskundig 
DNA profiel en u heeft affiniteit met kunst en cultuur. De komende jaren bouwt u verder aan een effectieve, 
transparantie en toekomstbestendige inrichting van de organisatie.

Wat hebben wij nodig:
• Een ervaren leider op HBO werk- en denkniveau
• Inspirerend, ondernemend, daadkrachtig, besluitvaardig en oplossingsgericht
• Succesvol in het behalen van resultaten in een omgeving die om verandering en verbetering vraagt
• Met een heldere visie hoe opbrengsten en leerlijnen geïmplementeerd worden 
• Een bouwer van een organisatie met respect en de juiste ruimte voor een ieder 
• Professionele gesprekspartner naar ouders, gemeente en onderwijsinstellingen
• Een proactieve ambassadeur die de school weet te profileren naar de doelgroep

Het bestuur:
Monton is een stichting voor algemeen bijzonder basisonderwijs. De stichting heeft 11 montessorischolen 
die zijn  gelegen in Midden en West Nederland. Jaarlijks bezoeken bijna 1800 leerlingen een Monton school. 
Ruim 160 leerkrachten zijn werkzaam bij de stichting. Montessori onderwijs is onderwijs van de 21e eeuw. 
De scholen werken volgens de visie en missie van de stichting en de uitgangspunten van de 
Nederlandse Montessori vereniging. 

Wilt u reageren:
Bent u de juiste leider om deze school uit te bouwen? Reageer dan zo spoedig mogelijk voor 23 juni op
deze vacature. U kunt uw reactie sturen naar p.hazelhoff@riskchanger.nl of telefonisch contact leggen
met Pieter Hazelhoff via 06-53910757.

Ondernemende verbindende
Schoolleider 1 FT
Montessorischool “Pallas Athene” Bergkwartier Amersfoort

VACATURE


