De Stroming zoekt voor het nieuwe schooljaar
voor CBS De Verrekijker
een groepsleerkracht (M/V) voor de combigroep 4-5
We zoeken een leerkracht voor een omvang van 0,3625 wtf (dinsdag en woensdag).
Wij zijn een school:
•
waar wij werken vanuit onze christelijke geloofsovertuiging;
•
waar de zorg voor elk kind centraal staat;
•
waar de kinderen, de ouders en de mensen die erin werken zich veilig en thuis voelen;
•
waar de kinderen eigentijds onderwijs krijgen naar behoefte;
•
waar ruimte is om vernieuwende vormen van onderwijs uit te proberen en toe te passen.
Op onze school is in het bijzonder aandacht voor:
•
een goede omgang en samenwerking met elkaar;
•
het zelfstandig werken van de kinderen;
•
het leren aan en van elkaar;
•
openheid.
De sfeer binnen onze school is open en ongedwongen. Door het werken in een kleine
schoolgemeenschap is het mogelijk elkaar veel aandacht te geven. Ook voor de ouders wil de
school open zijn. Wat wij aanleren in groep 1, willen wij vooral niet afleren in de daarop
volgende groepen. Er is Engels in groep 1 t/m 8. Er is een duidelijke leerlijn aanwezig binnen onze
school, waarbinnen wij rekening houden met de mogelijkheden van elk kind. Wij proberen aan
te sluiten bij wat de kinderen kunnen.
Dit tref je aan:
•
een gezellige, kleine school met leuke kinderen;
•
enthousiaste collega’s die ‘gaan’ voor verantwoordelijkheden en voor ‘het kind’;
•
een goed pedagogisch klimaat;
•
ICT ondersteuning in het onderwijs met computers en digitale schoolborden.
Dit verwachten wij van je:
•
een bewuste keuze voor het christelijk onderwijs;
•
meelevend lid van één van de protestantse kerken;
•
kan lesgeven in een combinatiegroep;
•
een pedagogisch-didactisch klimaat creëren, waarin leerlingen zich veilig voelen;
•
kan omgaan met verschillen tussen kinderen en vindt zorg voor kinderen belangrijk;
•
is creatief, neemt initiatief, houdt van aanpakken en staat open voor vernieuwingen;
•
kan zelfstandig en gemotiveerd taken uitvoeren, ook groepsoverstijgend;
•
wil graag samenwerken in een enthousiast en meedenkend team op een kleine school;
•
wil zich ook buiten schooltijd inzetten;

•
•

in het bezit van de bevoegdheid bewegingsonderwijs;
is ICT – vaardig.

Voor inlichtingen : Hennie Schermers (directeur). Je schriftelijke sollicitatie met CV en een
heldere onderbouwing van interesse kun je tot uiterlijk 11 juni 2019 richten aan
directie@basisschoolwaardhuizen.nl.
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang in de procedure.

