Voor de Jozef en Mariaschool zijn wij
met ingang van 1 augustus 2021 op zoek naar
De Jozef en
Mariaschool is een
kleine, sfeervolle
dorpsschool in
Spierdijk.
Ons onderwijs werkt
toe naar
leerlinggericht
onderwijs waarbij de
leerstof zoveel
mogelijk in
samenhang wordt
aangeboden. Dit
houdt in: leerlingen
werken aan hun
eigen portfolio
(werkend vanuit de
leerdoelen voor de
basisvakken) en
leren de wereld
kennen via thema’s.
Binnen het thema
worden de vakken
wereldoriëntatie, de
expressieve vakken,
techniek, ict en
taal/begrijpend lezen
zoveel mogelijk
samengevoegd.
Kinderen doen
hierbij zowel kennis
als vaardigheden op.
Onze slogan is:
Samen wereldwijs!

een groepsleerkracht
wtf 0,8/1,0 voor groep 4/5/6

Algemene omschrijving:
Wij zoeken voor komend schooljaar een empathische en gedreven leerkracht
die gaat voor onze vorm van onderwijs. We werken met kleine groepen waarin
we het onderwijs zoveel mogelijk op maat, via het werken aan leer- en
ontwikkelingsdoelen, uitvoeren. De school is hierin volop in ontwikkeling en
volgt hiervoor een team scholingstraject. Komend schooljaar gaan we voor het
eerst met 2 groepen 4/5/6 werken (naast een 1/2/3 groep en een groep 7/8).
We zoeken dan ook iemand die het leuk vindt om actief mee te denken bij de
onderwijsontwikkeling en schoolorganisatie. Je wordt opgenomen in een
enthousiast en professioneel team.
Wij zoeken een collega die:
● in het bezit is van een pabo-diploma
● houdt van (organisatorische) uitdagingen
● flexibel en ondernemend is
● voor ieder kind op zoek gaat naar de juiste weg naar groei
● communicatief sterk is en goed afstemt en samenwerkt
Wij bieden:
● een uitdagende werkplek met voldoende ruimte voor ontwikkeling
● een prettig pedagogisch klimaat
● een goede zorgstructuur binnen de school
● een school die in beweging is en waar met plezier wordt gewerkt
● ruimte voor vernieuwing en kwaliteit
● een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling
Wil je meer weten over onze school of over deze vacature, dan kun je van 10
tot en met 12 mei contact opnemen met Alet Groot, directeur.
Telefoon: 0229-561493 of laat een telefoonnummer achter op
directie.jozefenmaria@skowf.nl, dan word je snel teruggebeld.
Enthousiast geworden?! Stuur je motivatie en CV uiterlijk 14 mei naar
directie.jozefenmaria@skowf.nl EN vacatures@skowf.nl onder vermelding van
Jozef en Maria 21-13R. De gesprekken met de sollicitatiecommissie worden
ingepland op woensdag 19 en donderdag 20 mei vanaf 19.30 uur. Contact
wordt gelegd vanuit de directeur. Het sollicitatiegesprek zal bij voorkeur op
school plaatsvinden, anders online.

