
								 								 	

Ik wil aan het werk bij AVE.IK 

Ik wil aan het werk bij AVE.IK 

Wil je de kinderopvang of het onderwijs èn jezelf ontwikkelen?  Dat kan bij AVE.IK 

Wil je leren en werken in een geïnspireerd team?    Dat kan bij AVE.IK 

 

Je bent een ervaren (montessori)leidster (minimaal 5 jaar ervaring) 

een inspirerend en autonoom persoon  

flexibel in werktijden en werklocaties 

in voor een avontuur 

Je hebt de montessoriopleiding of MKC-studie afgerond 

een eigen visie op eigentijds montessori 

een eigen verhaal te vertellen 

een master (bij voorkeur) 

een optimistische kijk op het leven 

 

Je zoekt een betekenisvolle baan 

een mogelijkheid om als zzp’er te werken 

verdieping in je kennis en -visie 

Wij zoeken inspirerende professionals die het AVE.IK team komen versterken en intern opgeleid 

willen worden terwijl ze tegelijkertijd met een van onze specialisten aan het werk 

gaan. 

 

De keuze opleider MKC, basisbekwaam of vakbekwaam 

schoolbegeleider  

individuele begeleider  

 

Werken bij AVE.IK kan naast je huidige parttimebaan, het kost je tijd en levert je energie. 

 

Je denkt dit is wat voor mij. Je mailt je motivatie en je cv voor 12 december 2021 naar 

e.pelgrom@ave-ik.nl t.a.v. Esther Pelgrom.  

Je ontvangt een antwoord, een uitnodiging voor een telefonische afspraak en eventueel een 

uitnodiging voor kennismakingsgesprek in januari 2022. 

  



								 								 	

Ik wil aan het werk bij AVE.IK 

Ik wil aan het werk bij AVE.IK 

 

AVE.IK ontwikkelt onderwijsmaterialen1  

We zoeken een ervaren enthousiaste leerkracht die presentaties op vernieuwende reguliere scholen 

in haar eigen regio wil verzorgen. 

 

Je bent een ervaren montessorileerkracht 

een inspirerend, nauwgezet en autonoom persoon 

na schooltijd beschikbaar 

 

Je hebt ervaring met het werken met Taal: doen! 

 wendbare kennis van de volledige inhoud van het materiaal 

een optimistische kijk op het leven 

 

Je zoekt een baan die niet gekoppeld is aan vaste werktijden of een kantoor 

een mogelijkheid om als zzp’er te werken 

 

Wij zoeken een specialist Taal: doen! die de praktijk van het werken met onze materialen op 

scholen kan vertellen. Je reist naar scholen in jouw regio. Teams die nieuwsgierig zijn of 

teams die net werken met het materiaal. Je verzorgt maandelijks enkele inspirerende 

presentaties en beantwoordt praktische vragen.  

 

Werken bij AVE.IK kan naast je huidige parttimebaan, het kost je wekelijks ongeveer een middag. Je 

wordt begeleid en ingewerkt. De betaling vindt plaats per presentatie. 

 

Je denkt dit is wat voor mij. Je mailt je motivatie en je cv voor 12 december 2021 naar 

e.pelgrom@ave-ik.nl t.a.v. Esther Pelgrom.  

 

Je ontvangt een antwoord, een uitnodiging voor een telefonische afspraak en eventueel een 

uitnodiging voor kennismakingsgesprek in januari 2022.  

	
1 Bekijk onze materialen op: www.ave-ik.nl, www.taal-doen.nl, www.exploring-english.nl, 
www.ikwilrekenen.nl 



								 								 	

Ik wil aan het werk bij AVE.IK 

Ik wil aan het werk bij AVE.IK 

AVE.IK begeleidt montessorianen, verzorgt montessoristudies en ontwikkelt onderwijsmaterialen.  

We zoeken een betrouwbare positieve medewerker voor onze regelzaken en contacten rondom al 

onze inspiratie- en innovatietrajecten. 

 

Je bent een inspirerend, nauwgezet en autonoom persoon  

flexibel in werktijden  

een klantgericht mensenmens 

een echte regelaar en niet stressgevoelig 

 

Je hebt affiniteit met het montessorionderwijs 

een optimistische kijk op het leven 

 

Je zoekt een baan die niet gekoppeld is aan vaste werktijden of een kantoor 

een mogelijkheid om als zzp’er te werken 

een inspirerend team met passie 

 

Wij zoeken een medewerker voor onze regelzaken en contacten. Je ondersteunt onze specialisten. 

Het meeste contact heb je met Esther Pelgrom, zij is op zoek naar een rechterhand. Je 

bent de verbindende persoon tussen AVE.IK en de scholen. Je draagt zorg voor alle 

informatie, facturen, houdt zicht op klachten, organiseert van alles en onderhoudt een 

betrouwbare en sprankelende communicatie tussen allen.  

 

Werken bij AVE.IK kan naast je huidige parttimebaan, het kost je dagelijks ongeveer 2 uur, soms meer 

en soms minder. Je kiest zelf het tijdstip per dag. Je mailt en je belt. De betaling vindt 

plaats aan de hand van daadwerkelijk gewerkte uren.   

 

Je denkt dit is wat voor mij. Je mailt je motivatie en je cv voor 12 december 2021 naar 

e.pelgrom@ave-ik.nl t.a.v. Esther Pelgrom.  

 

Je ontvangt een antwoord, een uitnodiging voor een telefonische afspraak en eventueel een 

uitnodiging voor kennismakingsgesprek in januari 2022. 


