Leerkracht

Dalton

Onze leerlingen maken de reis van
hun leven. Wij begeleiden ze met
energie, daadkracht en vertrouwen!

1,0 fte
Helmond

Jij

Kinderen leren leren en leren leven. Dat is waar jij met hart
en ziel voor gaat. Je wil voor ieder kind het beste en maakt
je daar sterk voor. Je hebt lef en goede ideeën. En net als
wij hou je van ‘samen’. Je bent er voor een ander, zegt wat
je doet en doet wat je zegt.
Wie ben jij?
Ben jij de leerkracht die een voorkeur heeft voor het jonge
kind? Kun jij samen met je collega’s vorm geven aan
innovatief onderwijs en geloof je in de kracht van de
samenwerking? Word je enthousiast van groep overstijgend
werken? Ben je reflectief en neem je een onderzoekende
houding aan? Ben je bereid om elke dag te leren? Ben je
enthousiast maar past de werktijdfactor niet, dan nodigen wij
je tóch uit om het gesprek met ons aan te gaan.

Wij

Talentrijk biedt een inspirerende, creatieve en dynamische
werkomgeving, waarbij we onderwijs en opvang
aanbieden voor 0-13 jaar. We ontwikkelen door naar een
Integraal Dalton Kindcentrum, waarbij gepersonaliseerd
leren centraal staat. Samen met een ambitieus en
betrokken team mag je meebouwen aan ons onderwijs.
Wij leren je graag kennen!
Bij interesse nodigen we je uit om op een persoonlijke
wijze te reageren vóór 24 juni a.s. via directie@kctalentrijk.nl ter attentie van Wendy Hensing of Marieke v.d.
Einden. Naar aanleiding van je sollicitatie nemen we zo
snel mogelijk contact met je op en gaan we graag met je
in gesprek om te kijken of er een match is. Voor meer
informatie kun je ook een kijkje nemen op www.kctalentrijk.nl

HEBBEN WE
?
EEN
QliQ heeft 12 verschillende scholen en kindcentra, elk
met hun eigen unieke karakter. Genoeg mogelijkheden
om je te ontwikkelen dus. En nog een voordeel van
groot zijn: alles is goed geregeld. Op onze scholen
word je gezien en gehoord. Je bent meer dan welkom!
Maak kennis met QliQ!

