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We zijn trots op onze MMK-school. Een school die volop in ontwikkeling 
is, waar een hoop werk is verzet, we met elkaar werken in een fijne, 
sfeervolle en leerrijke omgeving voor kinderen en collega’s en de deur 
altijd open staat voor onze ouders. Door ons Daltononderwijs hebben wij 
aandacht voor ieder kind, oog voor elkaar en is er ruimte voor 
zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid. Hierdoor leiden 
we kinderen op tot ‘fearless human beings’: stevige wereldburgers zonder 
vrees. 

Er wordt hard gewerkt aan de brede en creatieve ontwikkeling van onze 
kinderen. Helaas moeten we onze vakleerkracht creatieve vorming 
tijdelijk missen. We verwachten haar niet voor de kerstvakantie terug. We 
zijn daarom per direct op zoek naar een vakleerkracht creatieve vorming, 
die les gaat geven in de groepen 1 t/m 8.   

We hebben een breed aanbod in creatieve materialen. We vinden het fijn 
als de crealessen aansluiten bij de thema’s in de school. Een goede 
samenwerking met de groepsleerkrachten is hierbij belangrijk.  

We zijn op zoek naar een leerkracht voor 0,5750 WTF (woensdag, 
donderdag en vrijdag). 

Lijkt onze MMK-school jou een fijne werkplek en wil je graag, tijdelijk en 
op korte termijn,  in een enthousiast, gezellig en professioneel team 
werken en ook genieten van onze blije kinderen?  Dan is deze vacature 
invalkracht wellicht de juiste match voor jou. 

De link naar ons filmpje is om je vast in de sfeer te brengen! 

https://www.youtube.com/watch?v=H-NvemvddXo 

Neem bij belangstelling voor de vacature contact op met: 

Sadhana Raaijmakers 
sadhana.kaliar@rvko.nl 
06-48952635 
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De MMK-school is een 
Daltonschool van ruim 220 
leerlingen in de wijk 
Rotterdam-Ommoord. 
In ons gezellige gebouw voelen 
kinderen en collega’s zich thuis. 
De MMK-school is ‘onze’ 
school. 
Op de MMK werkt een klein 
team met enthousiaste, 
ambitieuze, leergierige 
collega’s die op een positieve 
en open manier met elkaar 
samenwerken en iedere dag 
voor het beste voor onze 
kinderen en hun ouders gaan.  
We besteden veel tijd aan de 
hoofdvakken, maar maken 
zeker ook tijd voor de brede 
ontwikkeling van kinderen. We 
hebben vakdocenten voor 
bewegingsonderwijs, muziek en 
de creatieve vakken. We dagen 
onszelf uit om ruimte te bieden 
aan de talenten van kinderen.   
MMK maakt ons trots! 
 


