
 
 
 
 
 
Bestuur: Stichting Montessori en Traditioneel Basisonderwijs Doesburg/Ellecom 
Vacature(s): Montessori Kindcentrum (MKC) Anne Frank Doesburg 
Functie: Intern begeleider voor 20 uur per week (WTF 0,5)  

Onze stichting bestaat uit twee Montessori Kindcentra, de hoofdlocatie in Doesburg en de 
nevenvestiging in Ellecom. Het MKC in Doesburg bestaat, naast de dagopvang en peutergroep, uit 10 
onderwijsgroepen met in totaal ruim 200 leerlingen. Onze MKC’s zijn sterk in ontwikkeling, met name 
op het gebied van Montessori. 
 
Het bestuur van Stichting Montessori en Traditioneel Onderwijs Doesburg en Ellecom zoekt met 
ingang van 1 november 2021 voor de hoofdlocatie in Doesburg: 
 

Een intern begeleider voor WTF 0,5 
Onze ideale intern begeleider is een collega die met een open blik naar kinderen kijkt.  

 
Wij verwachten wij van onze intern begeleider? 

 Je stimuleert de vormgeving van passend onderwijs in het MKC en coacht je collega’s 
daarin.  

 Je coördineert de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.  

 Je kunt op verschillende niveaus analyseren wat de leervorderingen van kinderen zijn en 
waar zij in hun sociaal emotionele ontwikkeling staan.  

 Je werkt samen met onze intern begeleider van de nevenvestiging waarmee je 
regelmatig overleg hebt.  

 Je maakt deel uit van het MT, samen met de directeur, onderwijskundig- en locatieleider. 

 Omdat ons kindcentrum een MKC is, zou het fijn zijn als je ervaring hebt in het 
Montessorionderwijs. 

 
Wat bieden wij? 

 een enthousiast team dat open staat voor nieuwe ontwikkelingen, 

 ondersteuning door collega’s met ervaring in het Montessorionderwijs, 

 ruimte om jezelf te ontwikkelen. 

 Een lerend netwerk van IB-ers vanuit ons samenwerkingsverband 

 Kinderen die je werk de moeite waard maken! 
 
 
Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website: www.mkcannefrank.nl.  
 
Voor specifieke informatie kunt u contact opnemen met Sander van Limbeek (directeur-bestuurder) 
via info@mkcannefrank.nl. of via telefoonnummer 0313-476407 of 0313-415860.  
 
Graag ontvangen wij een korte gemotiveerde sollicitatiebrief voorzien van CV uiterlijk 8 oktober 
2021 per mail op info@mkcannefrank.nl. 

Gesprekken zullen in overleg worden gepland. 
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