Vacature
Leerkracht voor basisschool De Regenboog,
Stichting de Waarden
(Wtf 0,7875)
Wij zijn voor het schooljaar 2019-2020 op zoek naar een nieuwe collega voor vervanging vanwege
ziekte:
Eén leerkracht, 31,5 uur per week, maandag, dinsdag en donderdag groep 4 en woensdag groep 12 (Wtf 0,7875)
Wij zoeken een enthousiaste (startende) leerkracht, die wil werken met veel plezier 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 op een school in ontwikkeling naar inclusiever
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!
De Regenboog te Zevenbergen werkt nauw samen met de Mariaschool in Langeweg. Samen zetten
we op beide locaties als één team krachtig onderwijs neer, passend in de 21e eeuw. In onze
samenwerking streven we ernaar om vanuit passie en vakmanschap, structureel aan
kwaliteitsverbetering te werken, omdat wij vinden dat kinderen daar recht op hebben. Continuïteit
en stabiliteit in de bezetting vinden wij erg belangrijk. We leren als team van elkaars kwaliteiten,
zetten ons flexibel in en werken opbrengst- en handelingsgericht. Wij willen dat onze kinderen actief
en met veel plezier “leren leren”. We vinden het belangrijk dat taal en rekenen een goede basis
vormen. Daarnaast inspireren we kinderen tot kritisch en creatief denken. Wij willen onze kinderen
goed op deze manier voorbereiden op de maatschappij van de 21e eeuw. Er zijn nieuwe
perspectieven ontstaan op werken en leren. We maken het mogelijk dat onze kinderen talenten
ontwikkelen om betrokken in het leven te staan, ondernemend te kunnen werken en nieuwsgierig te
blijven leren. Zij leren zo denken en handelen vanuit deze talenten en mogelijkheden.
Onze scholen zijn Brede Zorgscholen in ontwikkeling naar nog inclusiever werken: onze leerkrachten
worden steeds meer uitgedaagd om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van alle
kinderen. Zij geven een passend onderwijsaanbod. We bieden onze kinderen een veilige
leeromgeving, geven een goede begeleiding en gaan zorgvuldig om met verschillen.
Jouw CV en korte motivatie ontvangen wij graag per mail voor 1 juli 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 Marleen van Kooten,
directeur De Regenboog, 06 46 43 75 00. 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.

