
  
makED   (uitspraak:   make   it!)   is   een   kleinschalige,   particuliere,   vernieuwende   school   in   Voorhout.   Kinderen   krijgen   bij   ons   
de   tijd   en   ruimte   om   hun   eigen   interesses   te   volgen   vanuit   intrinsieke   m�ivatie,   in   verbinding   met   anderen.   De   pijlers   van   
onze   school   zijn   zelfgestuurd   leren   en   gelijkwaardigheid,   en   wij   zetten   in   op   de   ontwikkelingsgebieden   zelfleiderschap,   
vriendschap   en   gemeenschap.   We   zijn   sociocratisch   georganiseerd   en   vormen   samen   met   de   ouders   en   kinderen   een   
warme   community.   

  
Wij   hebben   een   vacature   voor   een   frisse   en   fruitige:   

BEGELEIDER   met   een   PABO-bevoegdheid   
1,   2   of   3   dagen   per   week     

Herken   je   je   in   het   volgende   profiel:   

● heb   je   een   pabo-onderwijsbevoegdheid   of   pabo-aspiraties?     
● heb   je   zin   in   een   dynamische,   verrijkende   werkplek?   
● beschik   je   over   een   een   open   houding,   een   gr�e   dosis   humor,   zelfkennis   en   zelfreflectie   ?     
● en   ben   daarnaast   óók   nog   een   zelfsturende   doorzetter?   
● vind   je   het   leuk   om   spelenderwijs   tussen   de   kinderen   te   zijn?   
● kun   je   kinderen   inspirerend   begeleiden   in   hun   individuele   leer-   en   ontwikkelproces?   
● heb   jij   waardevolle   input   en   wil   je   graag   kunnen   werken   op   jouw   manier?   
● hou   je   ervan   om   je   eigen   passies   te   delen   met   je   collega’s   en   met   de   kinderen?   
● ben   je   bereid   om   je   voor   langere   tijd   te   committeren?   
● en   kun   je   leven   met/van   een   bescheiden   (vrijwilligers)vergoeding?   

Dan   nodigen   we   je   van   harte   uit   om    te   reageren !   

Wat   ga   je   dan   doen?    (a.k.a.   'het   takenpakket')   

● begeleiden   van   een   kleine   groep   kinderen   in   de   lee�ijd   van   4   -   12   jaar   op   cognitief,   sociaal   en   em�ioneel   
gebied,   samen   met   een   aantal   inspirerende   collega's   

● spelen,   creatief   werken,   initiatief   nemen   en   de   kinderen   volgen   
● organiseren   en   geven   van   interessante   lessen,   projecten,   workshops   
● conflicten   bemiddelen   
● mentoraat   vervullen   voor   een   of   meerdere   kinderen   
● ouderkindgesprekken   voeren   
● participeren   op   teamdagen   
● visie   en   beleid   ontwikkelen   
● elke   dag   samen   warm   (vegan!)   lunchen,   en…   
● lekkere   koffie   drinken   met   je   collega's,   en...   
● dit   alles   1,   2   of   3   dagen   per   week   

  



  
En   wat   levert   dat   dan   op?   

● lekkere   koffie   dus,   en   die   lunch   ;-)   
● in   rust   en   ruimte   jezelf   zijn   met   kinderen   
● nieuwe   kanten   van   jezelf   ontdekken   
● waardevolle   persoonlijke   ontwikkelingsstappen   maken   
● je   laven   aan   onze   kennis   op   het   gebied   van   sociocratie,   conflictbemiddeling   en   onderwijs   vanuit   zelfgestuurd   

leren   en   gelijkwaardigheid     
● feedback   en   feedforward   op   je   handelen   
● waardering   voor   jouw   input,   kennis   en   kunde   
● mogelijkheden   om   je   eigen   werkzaamheden   en   rollen   te   creëren   
● l�s   and   l�s   of   love  

Ja   oké…   maar   wat   schui�   het?   
makED   is   een   goedgekeurde   particuliere   school   zonder   overheidssubsidie   in   enige   vorm.   Omdat   we   onze   school   voor   
zoveel   mogelijk   gezinnen   bereikbaar   willen   houden,   proberen   we   het   schoolgeld   zo   laag   mogelijk   te   houden   (470   euro   per   
kind   per   maand   -   nog   steeds   heel   veel   geld,   right?).   De   werkelijke   schoolgeldwaarde   ligt   vele   malen   hoger   (rond   2000   
euro   per   kind   per   maand).   Dat   bedrag   vinden   we   te   hoog   en   sluit   teveel   kinderen   uit.   Daarom   investeren   dus   ook   alle   
medewerkers   vrijwillig   veel   van   hun   tijd   en   energie   in   onze   school   -   omdat   deze   vorm   van   onderwijs   gewoon   MOET   
kunnen   bestaan!     

Van   het   schoolgeld   betalen   we   de   vaste   lasten,   leermiddelen   en   per   medewerker   een   bescheiden   
vrijwilligersvergoeding   van   maximaal   150   euro   per   maand.   Voor   een   bevoegde   pabo’er   die   2   à   3   dagen   per   week   bij   ons   
komt   werken   en   die   zich   voor   langere   tijd   wil   en   kan   committeren,   kunnen   we   meer   budget   vrijmaken.   Hoeveel   dit   moet   
zijn,   bepalen   we   in   overleg   en   op   basis   van   billijkheid,   maar   het   zal   nog   steeds   zeker   geen   marktconform   salaris   zijn.   Een   
andere   bron   van   inkomsten   náást   deze   baan   heb   je   dus   zeker   nodig   om   in   je   levensonderhoud   te   voorzien.   Join   the   club   ;-)   

Still   interested?   Leuk!   Mail   ons   en   we   gaan   snel   kennismaken!   

https://maked.org   

anne@maked.org     
  

  

  

Heb   je   geen   pabo-bevoegdheid,   maar   voel   je   t�   in   je   tenen   dat   jĳ   bĳ   makED   past?     
Mail   ons   dan   met   je   concrete   aanbod.     

  

  

  

https://maked.org/
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