Vacature
Leerkracht/Co-teacher voor basisschool De Schittering, te Hooge Zwaluwe
Stichting de Waarden
(Wtf 0,3625)
Wij zijn voor het schooljaar 2019-2020 op zoek naar een nieuwe collega:
Eén leerkracht/ co-teacher voor 14,5 uur per week voor midden-bovenbouw, dagen in overleg (Wtf
0,3625).
De locatie is IBS De Schittering te Hooge Zwaluwe. IBS De Schittering is een interconfessionele
basisschool. De school staat open voor eenieder die deze tradities en de manier waarop daar op de
school vorm aan geven, respecteert. De samenvatting van de identiteit ligt in het motto: ‘Jij mag
jezelf zijn en samen willen we groeien.’ Hierin staan twee zaken centraal:
Jij mag jezelf zijn - dit betekent dat er verschillen mogen zijn en dat het een uitdaging is om
hiermee steeds beter om te (leren) gaan.
…en samen willen we groeien - groeien betekent met vallen en opstaan, samen werken en
samen leren om zo die kwaliteit te leveren die nodig is om de leerlingen te laten groeien in
de maatschappij van nu en (over)morgen. Alleen dan kan er voor kwaliteit gezorgd worden
die onderwijs oplevert dat voldoet aan de kerndoelen. Essentieel hierbij is dat leerkrachten
en leerlingen leren omgaan met vrijheid, verschillen, zelfstandigheid en emoties.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste leerkracht, die:
- wil werken vanuit zijn/haar passie voor onderwijs.
- inspirerend wil zijn en zo kan inspelen op onderwijsbehoeften van onze kinderen.
- oog heeft voor het bieden van een veilige, maar ook uitdagende leeromgeving.
- samen willen werken en leren in een jong team waarin gestreefd wordt naar het geven van
onderwijs passend in de 21e eeuw.
- het lesgeven aan groepen uit de bovenbouw wil combineren met het co-teachersschap,
waarbij samenwerking en maatwerk centraal staat.
Ervaring met combinatiegroepen is een pré.
Ben jij degene die zijn passie voor onderwijs graag deelt en zich actief wil inzetten in onze lerende
organisatie, dan gaan we graag met jou in gesprek!
Jouw CV en korte motivatie ontvangen wij graag per mail voor 27 mei 2019. Het mailadres is
sollicitatie@dewaarden.nl en de motivatie kun je richten aan Wendy Hoondert
Heb je vragen over de inhoud van de vacature dan kun je contact opnemen met Barry Hellings,
directeur De Schittering, 06 47 14 62 71. Heb je vragen over het werving en selectieproces dan kun
je contact opnemen met Wendy Hoondert, HR-adviseur, w.hoondert@dewaarden.nl of 06 18 41 84
45.

