SPCO De Oorsprong zoekt
per 1 augustus 2021 een
aantal bevlogen collega’s
(L10) voor CJS De Kring
voor de leerlingen van:
Stamgroep 1-2 (wtf 0,4) ma, di
Stamgroep 3-4 (wtf 0,2)
Stamgroep 5-6 (wtf 0,4) do, vr
Stamgroep 5-6 (wtf 1,0) ma t/m vr
De Oorsprong is een stichting
voor protestants christelijk
onderwijs, bestaande uit
zeven scholen in Doorn,
Driebergen en Wijk bij
Duurstede.
Iedere school heeft een eigen
onderwijskundig concept en
werkt met moderne
lesmethoden en leermiddelen.
We werken vanuit een
gezamenlijke
levensovertuiging en
doelstelling.
Bovendien doen de directies
en leerkrachten veel dingen
samen, met name binnen ons
interne scholingsprogramma,
waardoor alle scholen
profiteren van gedeelde kennis
en ervaring.
Solliciteren?
Schriftelijke sollicitaties graag
voorzien van CV stuur je voor
19 april 2021 naar
directie@dekringdriebergen.nl.
We nemen allereerst de
sollicitaties van intern
personeel in behandeling.

Jouw dag bij ons ziet er ongeveer zo uit:
08.00 uur:
Je begroet je collega’s en legt de laatste zaken klaar. Tijd voor koffie in
de teamkamer.
08.30 uur:
Samen in de kring en daarna aan de slag. Jij geeft een cursus
(instructie) aan kinderen in jouw stamgroep. Kinderen werken op
verschillende niveaus.
10.00 uur:
Tijd voor een kop koffie. Even het plein op voor wat frisse lucht. Daarna
weer aan het werk. Nog een cursus, hebt een klassenvergadering.
12.00 uur:
Je eet een broodje en leg de spullen voor wereldoriëntatie klaar. Het
hart van Jenaplan onderwijs is jouw uitdaging: dus vanmiddag
wereldoriëntatie.
15.00 uur:
De kinderen gaan naar huis en jij hebt nog een overleg met je
collega’s. Daarna leg je de spullen voor morgen klaar.
Op de Kring wordt jouw inbreng op prijs gesteld. Je pakt je
professionele ruimte en bent initiatiefrijk. Je hebt een visie en
durft die te delen. Je hebt een eigen stamgroep en voelt je
verantwoordelijk voor het grote geheel. Dat is de Kring.
Wie ben jij?
CJS De Kring, Sparrenlaan 29 en Akkerweg 40, Driebergen
www.dekringdriebergen.nl

