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Vacature Intern Begeleider 

 

werktijdfactor 0,6 (24 uur) evt uit te breiden naar 1.0 met lestijd 

MKC Mio Mondo is per 1 maart 2023 op zoek naar: 

 
een Intern Begeleider 

 
Wij zoeken een collega die:  

• een onderwijsbevoegdheid heeft; 

• de IB opleiding heeft afgerond of bereid is de 
opleiding (op korte termijn) te gaan volgen. 

• kennis en ervaring heeft binnen het Montessori 
onderwijs; 

• affiniteit heeft met alle bouwen; 

• ervaring heeft met zorgleerlingen, kennis van meer- 
en hoogbegaafden en onderwijs aan niet 

Nederlandstalige kinderen. 
• over communicatieve vaardigheden beschikt; 

• ervaring heeft met het voeren van verschillende type 
gesprekken, tevens in het Engels. 

• de grote lijn kan vasthouden met een helikopterview;  

• inlevingsvermogen en realiteitszin heeft; 

• goed kan samenwerken met diverse disciplines; 

• besluitvaardig en assertief is; 

• goed kan luisteren met respect voor meningen en 
visies van anderen; 

• kennis en inzicht heeft met passend onderwijs, 
jeugdhulpverlening en andere instanties. 

 
 
Wie zijn wij: 
Wij zijn een Montessori KindCentrum van 0-13 jaar in een 
groene omgeving in het centrum van Amstelveen. Er zijn 
16 heterogene groepen, 4 BSO groepen en een KDV in 
samenwerking met Kinderrijk. De school is onderdeel van 
het openbare schoolbestuur Stichting Amstelwijs. 
Wij werken vanuit de Montessorivisie waarbij het 
Rijnlands denken en een waarderende cultuur een 
belangrijke plek in neemt. Er is ruimte voor 
talentontwikkeling met eigenaarschap voor alle 
medewerkers in samenwerking met elkaar. 

 
Wij bieden:  
• Een fijne werksfeer in een mooi modern gebouw 

met goede faciliteiten;  
• Een open cultuur waarin we met elkaar werken aan 

de toekomst voor onze kinderen. 
• Een enthousiast, gedreven en ambitieus team met 

kennis en ervaring. 
• Salaris conform CAO PO schaal LB;  

• Begeleiding en ruime nascholingsmogelijkheden. 

 

 

 
 
Wanneer deze vacature je aanspreekt gaan we graag 
met jou in gesprek!  
Stuur je CV + begeleidende mail uiterlijk 1 november 2022 
naar directeur@mkcmiomondo.nl 
Neem voor informatie over MKC Mio Mondo  contact met 
ons op! 
Michelina Hoogeveen (directeur) of  
Godelinde van der Heiden (adjunct-directeur) via  
020-6416117 of kijk op www.mkcmiomondo.nl  

 


