Wij zoeken een
leerkracht groep 8 (0,4-1,0 wtf) L10
vanaf augustus 2021
voor CBS De Zonheuvel in Driebergen
CBS De Zonheuvel maakt
deel uit van SPCO De
Oorsprong.
De Oorsprong is een
stichting voor protestants
christelijk onderwijs,
bestaande uit zeven
scholen in Doorn,
Driebergen en Wijk bij
Duurstede.

Wij hebben een baan voor jou! Ben jij die enthousiaste en betrokken
midden-/bovenbouwleerkracht die wij zoeken? Spreekt onderstaande tekst
je aan? Reageer dan snel!
Op Christelijke basisschool De Zonheuvel ontwikkelen leerlingen zich tot
zelfstandige, betrokken wereldburgers met een actief lerende houding. Ze
worden zich bewust van hun eigen kracht en leren deze in te zetten.
Leerlingen worden hierin begeleid en dat doen wij samen met ouders,
verzorgers en medeleerlingen.

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?
Wij zien schriftelijke
sollicitaties graag voorzien
van CV voor 26 april 2021
graag tegemoet via
info@dezonheuvel.nl
We nemen allereerst de
sollicitaties van intern
personeel in behandeling.

Voor vragen omtrent de
vacature kun je contact
opnemen met:
Hester van Halteren of
Annemarie Schalk via de
mail op
info@dezonheuvel.nl
of telefonisch op
0343-513290.

Profiel
Voor groep 8 zijn wij op zoek naar een (ervaren) leerkracht die kinderen
weet te boeien en te enthousiasmeren. Een juf of meester die binnen een
rijke leeromgeving samen met de kinderen werkt aan doelen,
eigenaarschap en zelfstandigheid. Een collega die een duidelijke
inbreng heeft in het team en hier ook de ruimte voor krijgt. Een teamplayer
die samenwerken en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Daarnaast
vinden we het belangrijk dat je deze samenwerking met de ouders van
onze leerlingen doorvoert.
Functie-eisen
Bovenbouw:
Je gaat werken in groep 8. Onze groepen bestaan uit ongeveer 30
leerlingen. Naast de jaarlijkse activiteiten, begeleid je de kinderen richting
het VO. Je voert adviesgesprekken, weet contact te leggen met de VOscholen in de regio, je geniet van het organiseren van het schoolkamp en
weet van de musical iets onvergetelijks te maken.
Differentiatie:
De uitdaging van ons onderwijs zit in de verschillende mogelijkheden van
onze leerlingen. Je bent in staat om hier op een passende manier binnen
jouw onderwijs op in te spelen.
IPC:
Je bent bekend of vooral bereid je lerend op te stellen en dit met behulp
van een training en onze coördinatoren vorm te geven in jouw groep. Het
thematisch werken met IPC heeft een grote plek binnen ons onderwijs.
Schoolgebouw:
We hebben een prachtige, bijna nieuwe, duurzame school aan het
Burgemeesterpark. Voorzien van modern ICT-materiaal, luchtzuiveringsinstallatie en meubilair. Kortom: een werkplek van deze tijd!
Arbeidsvoorwaarden
Als ‘nieuwkomer’ op onze school zijn er verschillende collega’s waar je
terecht kunt met al jouw vragen. De ib-er begeleidt je bij de zorg en er zijn
coördinatoren voor onder andere IPC en de bovenbouw.

