Vacature leerkracht /bovenbouwcoördinator
voor basisschool De Grienden,
Stichting de Waarden
(Wtf 0,6375)
Wij zijn voor het schooljaar 2019-2020 op zoek naar een nieuwe collega:
Eén leerkracht groep 7-8/bovenbouwcoördinator, 25,5 uur per week, dagen in overleg (Wtf 0,6375).
De helft van de baan bestaat uit lesgevende taken in de bovenbouw.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste leerkracht, die wil 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 hebt ervaring in groep 7 of 8.
• Je hebt affiniteit met coöperatief leren.
• Je wilt samen werken en leren in een ervaren team waarin we streven naar het geven van
modern passend onderwijs.
Specifiek voor de taak van bovenbouwcoördinator:
• je vormt tezamen met directeur en de onderbouwcoördinator het schoolmanagement;
• je geeft functioneel leiding aan de personeelsleden binnen de bovenbouw en bewaakt
hun professionalisering;
• je levert een bijdrage aan de uitvoering en borging van onderwijsontwikkeling binnen de kaders
zoals gesteld in het jaar- en schoolplan en coördineert het onderwijs binnen de eigen bouw;
• je coördineert het onderwijs binnen de bovenbouw.
• Je bent aanspreekpunt voor onder andere ouders/verzorgers bij afwezigheid van de
directeur;
• je stelt de agenda van de bouwvergadering op en zit deze voor
Basisschool de Grienden is een interconfessionele basisschool waar gezien wordt dat ieder kind uniek
is en de mogelijkheid moet krijgen om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen. Wij staan voor
onderwijs waar kinderen kennis en vaardigheden aanleren om nu en straks, zelfstandig te leven in
een de maatschappij waar ze opgroeien. Binnen een veilige schoolomgeving is er aandacht voor het
omgaan met elkaar, het op een goede wijze leren samenwerken en de zelfstandigheid van ieder kind.
In samenwerking ouders willen we de kinderen opvoeden tot actieve, creatieve, sociale
wereldburgers, die zich verbonden en verantwoordelijk voelen met en voor hun omgeving.
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 zsm per mail. 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 René Luijten,
directeur De Grienden, 06 36 17 12 78. 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.

