Vacature
Leerkrachten voor basisschool De Singel,
Stichting de Waarden
(Wtf 0,50-1,00)
Wij zijn voor het schooljaar 2019-2020 op zoek naar nieuwe collega’s:
Eén leerkracht, 20 uur per week, groep 5, dagen in overleg (Wtf 0,50)
Eén leerkracht (of twee parttimers), 40 uur per week, groep 4 (Wtf 1,00)
Wij zijn op zoek naar enthousiaste leerkrachten, die willen werken vanuit zijn/haar passie voor
onderwijs. Je wilt inspirerend zijn en kunt inspelen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
Je hebt oog voor het bieden van een veilige, maar ook uitdagende leeromgeving.
Je wilt samen werken en leren in een ervaren team waarin we streven naar het geven van modern
passend onderwijs.
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!
Op basisschool de Singel werken leerkrachten samen met de kinderen en hun ouders/verzorgers. We
bieden een compleet leerpakket aan zodat elk kind zich zo breed mogelijk kan ontwikkelen. Indien
nodig betrekken we externe mensen voor hun specifieke ervaring en expertise. Deze verbondenheid
zorgt ervoor dat we als school betrokken zijn en oog hebben voor persoonlijk welbevinden. Zo draagt
iedereen zijn steentje bij.
Op De Singel leren we van en met elkaar. Kinderen en leerkrachten inspireren elkaar en ook de
ouders/verzorgers spelen een actieve rol. Wij blijven ons ontwikkelen in het gebruik van de methode
‘4 x wijzer’, gebaseerd op de meervoudige intelligenties van John Gardner. De kinderen werken voor
‘4 x wijzer’ veel in groepjes en leren van elkaars inzichten en talenten.
Jouw CV en korte motivatie ontvangen wij graag per mail voor 10 juni 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 Loeky Wijling,
directeur De Singel, 06 50 93 04 14. 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.

