Kom jij ons team versterken?
Groepsleerkracht 0,4 fte (donderdag, vrijdag) groep 6 vanaf januari 2022
Invalleerkracht 0.6 fte (maandag, dinsdag, woensdag) groep 6 vanaf november 2021
Basisschool De Biezenkamp breidt haar team graag uit met een enthousiaste en gedreven leerkracht die zin
heeft in een flexibele baan op onze school. We zijn een school met 280 leerlingen, verdeeld over 13 groepen.
We werken vooral in homogene groepen waarbij we zoveel mogelijk les geven vanuit doelen die we delen met
onze leerlingen. Voor het behalen van deze lesdoelen maken we steeds bewust de keuze of we hiervoor
expliciete directe instructie gebruiken of leerlingen meer belevend en ontdekkend laten leren.
Daarnaast werken we vanuit de zeven gewoonten voor persoonlijk leiderschap.

Het gaat vooralsnog om een tijdelijke formatie vanaf 7 januari 2022 tot 31 juli 2022 voor 0.4 fte.
Vanaf 1 november 2021 zijn we tevens op zoek naar een langdurige invaller voor deze groep voor de maandag,
dinsdag en woensdag. Deze beide vacatures zijn goed te combineren omdat het dezelfde groep betreft.

Wij zoeken een gemotiveerde leerkracht die:
•

graag samenwerkt met collega’s met een hart voor onderwijs

•

leergierig is en affiniteit heeft met onze manier van werken

•

flexibel is en bij voorkeur werkt in de bovenbouw

•

ons onderwijs beter wil leren kennen

Wij bieden:
•

een school met een positief leef- en leerklimaat

•

een schoolconcept met ruimte voor eigen inbreng en keuzes

•

een prettige werkomgeving

•

ruimte om jezelf te ontwikkelen

•

een fijn, betrokken en gedreven team

•

een salaris in de schaal 10

Klinkt dit als een mooie nieuwe uitdaging voor je?
Reageer dan zo snel mogelijk (en uiterlijk 22 oktober 2021) door het sturen van je motivatie naar:
directie@biezenkamp.nl. Mocht je nog vragen hebben dan kun je bellen naar Jolanda Kleinjan, 06-30422700.
Voor uitgebreide informatie: zie onze website www.biezenkamp.

