Vacature
Leerkracht voor basisschool De Toren,
Stichting de Waarden
(Wtf 1,0 – 0,4)
Wij zijn voor het schooljaar 2019-2020 op zoek naar nieuwe collega’s:

Eén leerkracht voor groep 7/8,
(Wtf 1,0)
+
Eén leerkracht vervanging zwangerschapsverlof 16 uur per week
van 30 september 2019 tot 10 februari 2020 voor groep 4, donderdag en vrijdag (Wtf 0,40)
Wij zijn op zoek naar enthousiaste, betrokken en flexibele collega’s, 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.
De missie van onze school: “Samen Lerend Ontwikkelen”. Op onze school heerst een vriendelijk en
veilig klimaat, we denken in kansen en het ontdekken, gebruiken én ontwikkelen van talenten van
leerlingen en teamleden staat centraal. We werken aan opbrengsten met als doel het maximale uit
elke leerling te halen. We zetten in op een hoge schoolambitie waar we vanaf groep 1 naar toe werken.
Dit is terug te zien in ons onderwijs:








We werken met thema’s, projecten en leerstof die aansluiten bij de belevingswereld van
leerlingen, die we van daaruit verbreden en verdiepen.
We werken met coöperatieve leerstrategieën. Dit vergroot de betrokkenheid, het eigenaarschap
en de sociale competenties van leerlingen. De leerkracht is begeleider tijdens dit proces en
leerlingen leren hierbij van elkaar.
We staan in contact met onze omgeving; we zijn een centrale ontmoetingsplek in de wijk en
werken samen met partners uit (de omgeving van) Zevenbergen om goed onderwijs te
organiseren.
We zijn een lerende organisatie; we onderzoeken steeds het effect van ons onderwijs op het
leren van de leerlingen en stemmen ons handelen hierop af.
We besteden veel tijd aan sociaal emotioneel leren; leerlingen die zich veilig en prettig voelen op
school, zijn beter in staat te leren.







Op De Toren komt de wereld bij elkaar. Wij hebben leerlingen vanuit de hele wereld met vele
verschillende achtergronden. We hebben respect voor wat de ander anders maakt.
We zijn een Gezonde School. We werken actief aan (het verbeteren van) de gezondheid van onze
leerlingen en leerkrachten.
Wij vinden een goede samenwerking tussen teamleden, leerlingen en ouders belangrijk. We
hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van alle leerlingen van de
school.
We besteden aandacht aan de veranderende samenleving. We leren kinderen gebruik te maken
van hun creativiteit, verbeelding, kritisch denkvermogen en vindingrijkheid.

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 19 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 Joke van Sliedregt,
directeur De Toren, 06 38 33 13 49. 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.

