
 

 
 

Spaarnesant heeft 26 scholen, 21 

zelfstandige basisschoollocaties, 3 

speciale basisscholen en 2 scholen 

voor (voortgezet) speciaal 

onderwijs met ongeveer 6800 

leerlingen en is de werkgever van 

circa 850 medewerkers.  

 

Spaarnesant is een open 

onderwijsinstelling die staat voor 

maximale ontplooiing van al haar 

leerlingen. De scholen van 

Spaarnesant bieden de leerlingen 

een passend onderwijsaanbod en 

vinden het belangrijk dat zij 

gelukkig zijn op school. Leerlingen 

van Spaarnesant maken goed 

voorbereid en met zelfkennis en 

zelfvertrouwen hun volgende stap 

in het onderwijs en in de 

maatschappij. 

 

De scholen van Spaarnesant 

hebben - onder 

verantwoordelijkheid van de 

directeur - een grote ruimte om 

zelf invulling te geven aan goed 

onderwijs en een eigen 

onderwijsprofiel in relatie tot de 

omgeving.  

 

Binnen Spaarnesant werken de 

scholen samen op het gebied van 

innovatie, kwaliteit, personeel en 

bedrijfsvoering. Het bestuur heeft 

daarin een faciliterende rol en ziet 

toe op de onderwijskwaliteit, 

stimuleert onderwijs-verbetering 

en borgt de continuïteit van 

Spaarnesant. De centrale 

organisatie van Spaarnesant is 

erop gericht de scholen te 

“ontzorgen” en te ondersteunen. 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 
 

Een Montessorischool die barst van de energie 

 

zoekt een enthousiaste collega voor de komende 

periode tot de zomervakantie! 

 

• Geloof jij in de zelfstandigheid en ontwikkeling van kinderen? 

• Wil je kinderen begeleiden in hun leren en ontwikkeling? 

• Wil je ervaring opdoen of uitbreiden in Montessorionderwijs? 

 

Meld je dan vandaag nog aan…. 

 
Tijdens je invalperiode kun je rekenen op een dynamische omgeving waarin 

samenwerken en ontwikkelen centraal staan. Na een inwerkperiode geef je 

zelfstandig les aan één van onze groepen. Instructie geven en een begeleidende rol 

tijdens het zelfstandig werken van kinderen zijn belangrijke onderdelen van onze 

werkwijze. Dit schooljaar volgt het schoolteam “de Montessori opleiding” en jij bent 

uitgenodigd om mee te doen! 

 

Arbeidsvoorwaarden: 

De betrekkingsomvang van deze vacature is WTF 0,8. Het salaris heeft een 

carrièrepatroon van leerkracht LA volgens de CAO van 2016-2017.  

 

Na deze vervangingsperiode zijn er aansluitend mogelijkheden binnen Spaarnesant. 

Voor meer informatie kun je bellen met Anja van der Klein, inval coördinator  023-

5430100 (bereikbaar op di/wo/do). 

 

Benoemingsprocedure 

De sollicitatiecode CAO PO 2016-17 is van toepassing. Reacties ontvangen wij graag 

per e-mail op mailadres: anja.vander.klein@spaarnesant.nl  

 

Inlichtingen 

Voor nadere inlichtingen m.b.t. de functie kun je bellen met Sanne Groot, directeur 

023-5338242 

 

Informatie  

Voor meer informatie over Stichting Spaarnesant en de scholen verwijzen wij naar de 

website: www.spaarnesant.nl 

 

 

 

 

 


