Vacature Obs De Springplank Teteringen
★ Stamgroepleider (leerkracht) in de onderbouw (Wtf 0,6)
Wij zijn per 01-03-2021 op zoek naar een stamgroepleider voor de onderbouw.
Ben jij een enthousiaste, bevlogen en professionele leerkracht in de onderbouw en op
zoek naar een uitdaging? Dan zijn we op zoek naar jou!
Obs De Springplank is een Jenaplanschool in het hart van Teteringen. We geven ons
onderwijs zo vorm dat de kinderen kwalitatief hoogwaardig onderwijs krijgen en dat ze
leren door te doen. Op onze school kennen we elkaar en bieden we een veilige basis
voor alle 175 kinderen. We zijn een groeiende school en hebben naast 7 reguliere
stamgroepen ook 2 groepen waar we voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen
geven.
In de onderbouw werken we middels het concept van spelend leren, waarin de
verwondering centraal staat en waarbij jij op een creatieve, aansprekende en
aantrekkelijke manier het onderwijs met behulp van schoolbrede thema’s inricht.
Wij zijn op zoek naar iemand die:
● In staat is een goede relatie op te bouwen en te onderhouden, met kinderen,
collega’s én ouders
● Verschillen in kinderen ziet als kansen
● Kinderen kan en wil coachen in hun leren en vanuit leerdoelen het onderwijs
vormgeeft
● Kinderen leert om zelfstandig te zijn
● Talenten weet te ontdekken en in te zetten (ook die van zichzelf!)
● Wil leren van en met elkaar
● Bij voorkeur ervaring heeft binnen het Jenaplanonderwijs of zich hierin wil
bekwamen
Wij bieden:
● Een enthousiast, eerlijk, professioneel en betrokken team
● Jenaplanscholing
● Betrokken ouders en kinderen
● Uitdaging en vernieuwing
● Een mooie school die volop in ontwikkeling is
● 0,6 Fte (werkdagen in overleg in te plannen)
● Coaching van jou als nieuwe collega
Ben jij degene die ons enthousiaste team komt versterken, dan gaan we graag met jou
in gesprek! Stuur jouw CV en motivatie aan Sjoerd Hagen (directeur)
shagen@markantonderwijs.nl en kijk op www.obsdespringplank.net voor meer
informatie.

