Voor Jozefschool in Medemblik zijn
wij met ingang van 1 december 2021 op zoek naar:

GROEPSLEERKRACHT
groep 1/2
wtf 0,425 ma, di
of
wtf 0.575, ma, di, woe
De Jozefschool in
Medemblik is een
katholieke school met
ongeveer 300 leerlingen in
een buitenwijk van
Medemblik. De kinderen
zijn verdeeld over 14
groepen en ons team telt
23 leerkrachten. We
werken met het leerstof-,
jaarklas systeem met
interne differentiatie in
instructie en verwerking.
De groepsleerkracht geeft
in de groep vorm aan de
(extra) zorg voor ieder
individueel kind. Daarbij
wordt hij / zij o.a.
ondersteund door een
rekenspecialist, specialist
jonge kind,
gedragsspecialist, cultuur
coördinator, wetenschap
en techniek coördinator,
de intern begeleider en de
directie van de school.

Jozefschool Medemblik
Zandbergen 2
1671 MA MEDEMBLIK

Als onderdeel van SKOWF biedt ‘De Jozefschool Medemblik’, met als basis de
katholieke normen en waarden, hoogwaardig en betekenisvol, pakkend
basisonderwijs in verbinding met de ander en de omgeving. Wij bieden een
veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waar kinderen en
volwassenen hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen.
We leveren een actieve bijdrage aan het realiseren van een leefbare en duurzame
wereld door:
● respect, alle mensen zijn gelijk in al hun verschillen.
● solidariteit, zorg hebben voor elkaar en de wereld.
● perspectief, geloof hebben in de toekomst.
Het omgaan met elkaar en het gevoelsleven van kinderen vinden we zó belangrijk,
dat we daarvoor de methode “Vreedzame school” hebben gekozen. Naast het
leren, het opdoen van kennis, is het voor elk kind van groot belang om
vaardigheden te verkrijgen en houdingen (attitudes) ten aanzien van allerlei
(kinder) zaken aan te leren. Het team van de Jozefschool hecht dus belang aan het
opdoen van: kennis, vaardigheden en houdingen.
De Jozefschool is een school waar zorg voor het individu en geborgenheid centraal
staan.
Kernwaarden: verbondenheid, vertrouwen, nieuwsgierigheid en verwondering.
Wij geloven er sterk in dat de mens groeit in onderlinge verbondenheid.
Onze slogan luidt:
Wie zich veilig en geliefd voelt haalt het beste uit zichzelf en uit elkaar.
Daarbij vinden we het belangrijk dat we:
● de creatieve ontwikkeling stimuleren
● de leerlingen opvoeden tot actieve, goede (mondige) burgers
● zorgen dat de leerlingen zich als persoonlijkheid ontwikkelen
We zoeken collega’s die:

●
●
●
●
●
●
●

affiniteit hebben met onderbouw leerlingen
kinderen volgen in hun ontwikkeling
deel willen uitmaken van een enthousiast team
graag willen samenwerken
de zelfstandigheid van de kinderen bevorderen
veel aandacht hebben voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van het
kind
een effectief klassenmanagement kunnen voeren

Waar mag je op rekenen?

●
●
●
●
●
●

betrokken collega’s, die je graag zullen ondersteunen bij de uitvoering
van je taak.
een ervaren duo leerkracht en enthousiaste collega ‘s in de andere
groepen 1/2 die je graag ondersteunen.
een fijne groep van 25 leerlingen
100% support door specialisten, coördinatoren, IB en directie.
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
een goed pedagogisch klimaat.

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Peter Bouwman,
directeur. Tel.: 0227-542146 of 06-1322 6075.
Enthousiast geworden?! Stuur je motivatie en CV zo snel mogelijk naar
directie.jozefmedemblik@skowf.nl en naar vacatures@skowf.nl onder vermelding
van vacature ½ Jozefschool. Sollicitaties worden direct in behandeling genomen.

