Op basisschool De Schelp zijn wij per direct op zoek naar jou!

GROEPSLEERKRACHT (m/v)
voor groep 1/2
Drie of vier dagen per week (0,5750 of 0,7875) voor dit schooljaar

De Schelp is een
met de mogelijkheid voor vacature ruimte op de Schelp of binnen
katholieke basisschool in
SKO WF.
Wervershoof aan de rand
van het IJsselmeer. Onze
school telt op dit moment
We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die:
iets meer dan 300
leerlingen, die elke dag vol
● affiniteit heeft met het jonge kind,
trots en enthousiasme
● sterke pedagogische en didactische kwaliteiten heeft en uitgaat
worden begeleid door een
van kansen van kinderen,
team van 29 leerkrachten
● ondernemend is en open staat voor ontwikkeling,
en ondersteuners.
● enthousiasme uitstraalt,
Wij bieden kinderen een
● graag samenwerkt en wil leren van en met elkaar,
veilige omgeving om te
● beschikt over een gezonde dosis humor en
leren, waarbij ze gezien en
relativeringsvermogen.
gehoord worden.
De Schelp is een
Wij bieden:
Kanjerschool. Dit betekent
● een uitdagende werkplek met voldoende ruimte voor
dat wij kanjertraining
ontwikkeling,
geven in alle groepen
● een team waar je je welkom voelt,
waarin we samen bouwen
● zeer prettig pedagogisch klimaat,
aan vertrouwen,
● een school die in beweging is en waar met plezier wordt
veiligheid en wederzijds
gewerkt,
respect.
● goede begeleiding door een mentor,
Woorden die de Schelp
● een kleutergroep die start met ca 17 kinderen en uitgroeit naar
omschrijven zijn:
ca 25 kinderen,
Positieve en veilige sfeer
● een interessant traject met Tessel van der Linde in het kader van
Kwaliteit
betekenisvol onderwijs aan kleuters.
Samenwerking
Ontwikkeling

Ben jij onze nieuwe collega? Reageer dan snel!
Wil je meer weten over de bovenstaande vacature, neem dan contact op
met:
Samantha Boschma 06-19320282 of
Jessica Meester 06-29245136
Brieven sturen vóór donderdag 28 oktober aan de directie van
Basisschool De Schelp
E-mail: directie@deschelp@skowf.nl
Gesprekken zullen plaatsvinden op maandagavond 1 november.

