
Het Haags Montessori Lyceum zoekt per 1 juli 2021 voor versterking van het roosterteam 
een 
 
Roostermaker voor 0,8 fte 
 
Werkzaamheden 
 

• Het maken van dagroosters, toetsroosters en examenroosters in overleg met de 
schoolleiding en na het verzamelen van alle relevante informatie en binnen de 
centraal vastgestelde criteria 

• Het verwerken van dagelijkse roosterwijzigingen 
• Het beheren van het roosterprogramma 
• Het adviseren bij knelpunten en het aandragen van oplossingen binnen het 

roosterproces 
• Het inventariseren van roosterwensen van docenten 
• Het tijdig informeren van docenten en leerlingen over roosters en roosterwijzigingen 

en het eventueel verstrekken van aanvullende informatie 
• En overige, in lijn met bovenstaande, voorkomende werkzaamheden 

 
Profiel  
 
Wij zijn op zoek naar een roostermaker die voldoet aan het volgende profiel:  

• HBO werk- en denkniveau  
• Passie voor het werken in het onderwijs 
• Gedegen kennis van Office365 
• Interesse in de montessorimethode en in staat om deze toe te passen binnen de 
  eigen werkzaamheden 
• Sterke communicatieve en analytische vaardigheden 
• Goed in plannen, organiseren en nauwkeurig werken 
• Servicegericht, proactief en assertief 
• Kennis van en ervaring met het roosterprogramma Zermelo is een pré 
• Affiniteit met kinderen tussen de 12 en 18 jaar 
 

Arbeidsvoorwaarden 
 
Het HML biedt jou: 

• Een afwisselende baan in een levendige werkomgeving waarbij humor en eigen 
initiatief op prijs wordt gesteld 

• Vakanties die gelijk vallen met de schoolvakanties van regio Midden 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een laptop en telefoon in bruikleen, 

bedrijfsfitness- en fiets-privéregeling 
• Betaling in schaal 8 (CAO-VO)  

 
Procedure 



 
We begrijpen dat het in deze onzekere tijd lastig is om te solliciteren. Om je een goed beeld 
van de school te laten vormen en dit ook van elkaar te krijgen, houden wij de gesprekken 
graag fysiek op de locatie. Hierbij zorgen we voor een goed geventileerde ruimte en 
voldoende afstand tussen de gesprekspartners. Mocht je voorkeur uitgaan naar een digitaal 
gesprek dan is dit ook een mogelijkheid. 
 
Sollicitatiebrieven kunnen uiterlijk 2 mei 2021 via www.meesterbaan.nl gericht worden aan 
Leonie van der Zanden-Veth, Hoofd Bedrijfsvoering. 
 

http://www.meesterbaan.nl/
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