
Samen leren en je
ontwikkelen vanuit
nieuwsgierigheid

Ons onderwijs is gericht
op het aanleren van de
basisvaardigheden en
het ontdekken van de
brede ontwikkeling door
kinderen, met als basis
een sterk pedagogisch
klimaat.

De leerlingpopulatie is
gemengd, qua cultuur
en achtergrond.

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.

Voor basisschool de Hoeksteen in
Enkhuizen

zijn wij per 1 augustus 2021
op zoek naar

een GROEPSLEERKRACHT / verkorte
deeltijdstudent 2e jaars (m/v)

bovenbouw, wtf 1,0, parttime is ook mogelijk

Algemene omschrijving:
Wij zoeken een enthousiaste en ondernemende leerkracht die onze
bovenbouw komt versterken. In de groepen werken we met moderne
methodes, waarbij de leerkracht het verschil maakt in het bieden van een
passend aanbod voor de leerlingen. Wekelijks na schooltijd werken de
leerkrachten praktisch samen aan de ontwikkeling van het onderwijs
middels bord- werksessies.

We zoeken een collega die:
● oog heeft voor de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen

en daarnaar handelt
● goed ontwikkelde didactische vaardigheden heeft
● een open houding heeft in de relatie met de kinderen, ouders en

collega’s
● een duidelijke visie op onderwijs heeft
● samen met het team wil werken aan de ontwikkeling van ons

onderwijs
● als 2e jaars deeltijd student verder wil groeien in zijn vak

Wij bieden:
● een veelzijdige baan in een betrokken team
● een positief pedagogisch klimaat
● ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
● ruimte voor vernieuwing en kwaliteit
● een tijdelijke benoeming voor een jaar met uitzicht op vast
● deeltijdstudenten een passende, op maat gemaakte begeleiding

met een vaste mentor om te groeien in het vak

Wij zijn nieuwsgierig naar jou!
Neem voor vragen contact op met Anita Bonnema (directeur)
06-52181573. Jouw sollicitatie kun je direct sturen aan Anita Bonnema,
e-mailadres: directie.hoeksteen@skowf.nl en vacatures@skowf.nl , onder
vermelding van Hoeksteen 21-01 bovenbouw.
Voor het voeren van gesprekken hebben we geen termijn. Past deze
vacature jou, dan zien we graag jouw snelle reactie.
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