Samen elke dag wijzer worden!

Vacature voor zwangerschapsverlof BS Het Noorderlicht per direct

- Groepsleerkracht voor groep 6 (wtf 0,80) ma, di, do en vr Op BS Het Noorderlicht ontwikkelen we ons elke dag steeds verder. De sfeer op Noorderlicht maakt het
mogelijk dat kinderen nieuwe dingen gaan leren. Kinderen moeten zich namelijk veilig en geborgen
voelen. We zijn een kanjerschool en zijn enorm trots op het positieve pedagogische klimaat. We zijn
een multiculturele school en fungeren als ontmoetingsschool. We vinden het belangrijk dat iedereen
zich welkom en thuis voelt. We bieden geen individueel onderwijs maar we werken wel op verschillende
niveaus en in een verschillend tempo. Op BS Het Noorderlicht gaat het om veel meer dan lesgeven
alleen. Er is aandacht voor bewustwording, sociale vaardigheden en tweetaligheid (Engels). We bieden
kinderen vanaf groep 1 Engels. We zijn voortdurend aan het investeren in zowel de persoonlijke als
professionele ontwikkeling en de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. SAMEN (kinderen,
medewerkers en ouders) zijn we volop in beweging. Per direct zijn we op zoek naar een vervanger

voor groep 6, vanaf heden tot begin-half oktober 2021.

Ben jij een leerkracht voor wie lesgeven meer is dan een vak?
Voel je welkom op BS Het Noorderlicht!
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Wij zijn op zoek naar;
een collega die het verschil kan maken
jouw aanpak leidt tot een doorgaande lijn in aangrenzende groepen en tot maximale
opbrengsten
naast het methodisch werken weet je jouw individuele ruimte voor creativiteit te
gebruiken
je weet leerlingen te motiveren
je bent een kanjer in structureren en organiseren
Wat verwachten wij van deze nieuwe collega:
dat je het als een uitdaging ziet om te werken in een groep met veel nationaliteiten
dat je kind ontwikkeling centraal stelt
dat je kunt aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen
dat je de kinderen wilt begeleiden naar een toekomst met kansen
dat je een bijdrage kunt leveren aan het teamwork
dat je creatief en digitaal vaardig bent
dat je bekend bent met het directe instructiemodel

Wij investeren niet alleen in onze leerlingen, maar ook in onze medewerkers. Daarom bieden
we jou volop kansen om te blijven leren en te ontwikkelen. We bieden je een gedreven
enthousiast team en een school die volop in beweging is. We zijn heel benieuwd naar jou en
nodigen je graag uit om te solliciteren. Heb je vragen over de vacature dan kun je contact
opnemen met de directeur Annette de Wit; adewit@markantonderwijs.nl of teamleider
Yvonne van den Berg; yvandenberg@markantonderwijs.nl

