Voor basisschool de Hoeksteen in Enkhuizen
zijn wij per 1 augustus 2021 op zoek naar

een GROEPSLEERKRACHT (m/v)
groep 1-2, wtf 1,0

Samen leren en je
ontwikkelen vanuit
nieuwsgierigheid

Algemene omschrijving:
Wij zoeken een enthousiaste en ondernemende leerkracht die onze
kleuterbouw komt versterken. Vanaf komend schooljaar werken we met
Ons onderwijs is gericht drie kleutergroepen samen aan en op ons nieuwe speelleerplein. We laten
op het aanleren van de kleuters leren en ontwikkelen in de zone van de naaste ontwikkeling door
ervaren en ontdekken in betekenisvol spel en handelen in een rijke en
basisvaardigheden en
uitdagende leeromgeving. We werken daarom met Startblokken. Dit doen
het ontdekken van de
brede ontwikkeling door we samen met de peuterspeelgroepen van Berend Botje in onze school.
kinderen, met als basis
We zoeken een collega die:
een sterk pedagogisch
● oog heeft voor de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen
klimaat.
en daarnaar handelt
● een open houding heeft in de relatie met de kinderen, ouders en
collega’s
De leerlingpopulatie is
een duidelijke visie op onderwijs aan jonge kinderen heeft
●
gemengd, qua cultuur
● samen met het team wil werken aan de ontwikkeling van ons
en achtergrond.
onderwijs
We werken hierbij
samen in een betrokken
en deskundig team van
25 leerkrachten en
onderwijsassistenten.
Door het team wordt
gewerkt aan het
vernieuwen van het
onderwijs gericht op de
toekomst, waarbij het
eigenaarschap van de
leerlingen en een
begeleidende rol van de
leerkracht het streven is.

De Hoeksteen telt 11
groepen met 250
leerlingen.

Wij bieden:
● een veelzijdige baan in een betrokken team
● een positief pedagogisch klimaat
● ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
● ruimte voor vernieuwing en kwaliteit
● een vacature voor 0,6 wtf in de reguliere formatie en 0,4 wtf op
NPO subsidie
● na afloop van het tijdelijke deel van de aanstelling bij goed
functioneren baangarantie binnen SKO-WF
De vacature ontstaat doordat een leerkracht heeft besloten om minder te
gaan werken en onze Jonge kind specialist meer ambulante tijd krijgt
vanuit de subsidie Nationaal Programma Onderwijs.
Enthousiast geworden?
Neem voor vragen contact op met Anita Bonnema (directeur) 06
52181573. Jouw sollicitatie kun je t/m vrijdag 7 mei 2021 sturen aan Anita
Bonnema, e-mailadres: directie.hoeksteen@skowf.nl EN
vacatures@skowf.nl , onder vermelding van Hoeksteen 21-01N
kleuterbouw. De briefselectie is op maandag 10 mei. Het eerste gesprek is
op woensdag 12 mei.
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke
geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat.

RK Basisschool de Hoeksteen maakt deel uit van Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland

