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VACAT URE

Het Talent isW Wop
zoek naar een mentor voor een
W.WERKENBIJCONEXUS.NL
bovenbouw- of een onderbouwgroep

Wil jij werken op de leukste school van Nederland? Wat een geluk, dat kan!
FTE: 0,6 - 0,8
Ingangsdatum
1 augustus 2022
Het Talent is een integraal ontwikkelschool waar de ontwikkeling van de kinderen voorop staat. De pedagogische
didactische kernstructuur, wat de onderbouwing van het vernieuwende concept is, zie je terug in verschillende
facetten van de school. De erkende ongelijkheid, het werk vanuit beginkenmerken van kinderen en het leren van
kennen van de kinderen in de verticale units bieden ons de mogelijkheid om samen met de kinderen een mooie
leeromgeving neer te zetten. Als mentor ben je samen met een team van collega’s verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van de kinderen in de unit. Je focus ligt op de onderbouw (4 tot en met 8 jaar) of bovenbouw (8 tot
en met 12 jaar). Vanuit eigen ontwikkelde leerarrangementen geef je kinderen instructie in kleine niveaugroepen.
Samen met de kinderen wordt het basis lesaanbod aangevuld met eigen leerdoelen die naar voren komen in de
portfoliogesprekken.

Wij zoeken iemand die:
Diverse jaren ervaring heeft in het werken met onderbouwkinderen en is in het bezit van een
Pabo-diploma;
Stevig in de schoenen staat;
Een visie heeft op nieuwe ontwikkelingen, waaronder het werken in units;
Flexibel is en gevoel voor humor heeft;
Zich goed kan inleven in kinderen en hun ouders.
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Wij bieden:
Werken vanuit beginkenmerken van kinderen.
Een school met een duidelijke visie, waar je mag leren en ontwikkelen.
Een goede begeleiding en inwerken door je collegae.
Een open, professionele en W
prettige
W W . Wsfeer.
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Een schitterend nieuw gebouw in het Voorzieningenhart Lent.
Een plek waar hard wordt gewerkt en veel gelachen.
Een passende arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid aansluitend een
(deels) vast contract.
Salaris conform LB, CAO PO.

Inlichtingen/informatie
Voor meer informatie over onze school of over de vacature kun je contact opnemen met Carla van den Bosch
(schoolleider) via tel: 024 - 360 43 32 of carla.vandenbosch@conexus.nu.

Sollicitatieprocedure
Ben jij enthousiast geworden? Reageer dan op onze vacature! Wij ontvangen graag je motivatiebrief met
cv voor 4 juli 2022, via werkenbij@conexus.nu onder vermelding van vacaturenummer 22-071. We nemen
zo spoedig mogelijk contact met je op over het verloop van je sollicitatie. Indien je tot de geselecteerde
kandidaten behoort, ontvang je een uitnodiging voor een gesprek van Carla van den Bosch, schoolleider.
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