
Voor onze school met 410 leerlingen en 33 collegae zijn wij op zoek naar een schoolleider in een DUO 
dienstverband. Want professioneel en enthousiast samenwerken noemen wij een verrijking en is een 
uitgangspunt op onze school. De basiskwaliteit van onze school is op orde en wij willen de komende jaren 
investeren in versterking van de leerlijnen en de opbrengsten van de kernvakken. Groeien in kwaliteit is 
onze uitdaging, zowel op onderwijsinhoudelijk vlak als op het gebied van de onderwijsprocessen zoals HR, 
finance en de facilitaire processen. In 2021 gaan wij een renovatie en aanbouwtraject in. Samen met de OBS 
en kinderopvang hebben we één locatie. Onderwijskundig willen wij naar meer flexibiliteit. Kunst en cultuur 
zijn belangrijke thema’s voor onze school. In een warm pedagogisch klimaat stellen wij het kind centraal en 
leren wij de kinderen om te zorgen voor zichzelf, de ander en de omgeving. Wij werken vanuit heldere 
doelen, de methode is niet leidend maar de leerlijnen wel. In verschillende werkgroepen investeren wij
in de onderwijsontwikkeling.  

Wat hebben wij nodig:
• Een eigentijdse leider met kennis van Montessori of vernieuwingsonderwijs 
• Met een oplossingsgerichte en doortastende houding en een HBO werk- en denkniveau
• Verbindend, bouwend en coachend in een open cultuur
• Iemand die de huidige koerslijn kan verdiepen en uitbouwen
• Collegae kan inspireren en met respect en humor met hun omgaat 
• Ervaring heeft in het werken met groepen leerlingen zowel onderwijskundig als financieel
• Een integraal leider die ook de financiële, HR en facilitaire zaken goed kan behartigen
• De school professioneel kan positioneren 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.

Eigentijdse groeigerichte 
Schoolleider 0,6 FTE DUO
Montessorischool “Arcade” Leidsche Rijn

VACATURE


