Stichting Xpect Primair zoekt z.s.m. voor basisschool Jeanne d’Arc
een enthousiaste, innovatieve, creatieve

stamgroepleider / leerkracht
Stichting Xpect Primair heeft
twintig basisscholen onder haar
beheer waar 500 leerkrachten de
zorg hebben voor bijna 6500
leerlingen.

Ons onderwijs biedt - in een goed
pedagogisch klimaat - kinderen
maximale mogelijkheden om zich
te ontplooien en hun eigen plaats
te vinden in de samenleving.

Wij respecteren de eigenheid van
elk kind, en nemen dit als
vertrekpunt voor ons onderwijs.
Wij zien ouders/ verzorgers als
partners in opvoeding.

Onze medewerkers creëren in
een veilige en vertrouwde
omgeving
een
sfeer
van
onderlinge betrokkenheid, waarin
kennis en ervaringen met elkaar
gedeeld worden. Wij bieden onze
medewerkers ontplooiingskansen
en een werkklimaat waarin ze
zich
gerespecteerd
en
gewaardeerd weten.

Onze scholen staan midden in de
samenleving en werken, vanuit
een christelijk geïnspireerde
dialoog, samen met onderwijs-,
welzijns- en zorginstellingen.

Stichting Xpect primair is een
lerende en professioneel geleide
organisatie, waarin de scholen
centraal staan en de middelen en
mogelijkheden overeenkomstig
de behoeften van de scholen
worden toebedeeld. Zo creëren
wij gelijke kansen in ongelijke
situaties en waarborgen wij de
diversiteit en kwaliteit van ons
onderwijsaanbod. Korte lijnen en
een open communicatie dragen
bij
aan
de
onderlinge
samenwerking en solidariteit.

voor de stamgroep 3/4
WTF 1.0
Kleinere wtf is bespreekbaar.

Kinderen willen leren!
Op Jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc ben je eigenaar van je eigen
leerproces. Hier ontwikkel je talenten, blijf je gemotiveerd en word je
succesvol. Door dit met elkaar te delen verrijk je jouw leerproces, elkaar en
de school.
Ieder uniek, samen sterk!
Het team van Jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc is op zoek naar
mensen die met hart en ziel willen werken aan het optimaal
ondersteunen van een ontwikkeling van kinderen. Belangrijke
speerpunten zijn:
 taal,
 cultuuronderwijs &
 ICT
Kiezen voor het concept Jenaplan is kiezen voor een leer- en leef
gemeenschap gebaseerd op het ‘samen’. Want samen maken we de school.
We zoeken daarom mensen die durven door te zetten en een sterk reflectief
vermogen hebben. Ook beschik jij over de capaciteit om doelgericht te
werken, je bent flexibel en bent er voor collega’s en ouders. Alles met als doel
om kinderen actieve producenten van hun eigen leren te maken.
Naast jouw taak en rol als stamgroepleider en collega ga je met ons de
opleiding tot gecertificeerd Jenaplanleerkracht volgen. We bouwen aan een
eigentijdse Jenaplanschool waarin de wijk en nieuwe, eigentijdse inzichten
verbonden worden met de principes van het jenaplanonderwijs.
Informatie over deze vacature en het kan worden ingewonnen bij
Jopie de Bruin (directeur), tel.nr. 013-4673785 of 06-23509693.
Reacties (uitsluitend per mail) op deze vacature dienen uiterlijk
4-10-2018 gemeld te zijn bij Jopie de Bruin, jopie.debruin@xpectprimair.nl.
Gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 9-10-2018.
Meer informatie is te vinden op de website van Xpect Primair,
www.xpectprimair.nl en/of op onze eigen website van Jenaplanbasisschool

Jeanne d’Arc, www.bsjeannedarc.nl

