Gezocht :
gepassioneerde onderbouwleerkracht
0,4750 FTE
Het Kompas is een van de 9 scholen van de stichting Codenz. Basisschool Het Kompas is een
christelijke school met zo’n 170 leerlingen verdeeld over 7 groepen. Wij zijn een sfeervolle en
ambitieuze school met vormen van eigentijds onderwijs. We doen onze naam eer aan door te gaan
en staan voor richtinggevend onderwijs. We zijn koersvast en duidelijk, zeggen wat we doen en doen
wat we zeggen. We hebben dit uitgewerkt in drie speerpunten. 1. Vormen en wijsmaken. 2. Groeien
in geloof. 3. Ruimte voor eigenheid. Meer over Het Kompas & onze missie en visie op
www.hetkompasdronten.nl
De functie:
Als groepsleerkracht van groep 2/3 geef je op positieve en duidelijke wijze leiding aan de kinderen.
Daarnaast straal je rust uit en stimuleer je de kinderen om zich eigenaar te laten zijn van hun leren.
Je bent bereid jouw talenten in actie om te zetten en durft de talenten van anderen te benutten. De
vacature betreft vervanging vanwege zwangerschapsverlof en gaat hoogstwaarschijnlijk in per 27
februari 2019.
Wat vragen wij:
●
●
●
●
●
●
●

Je hebt hart voor kinderen en affiniteit met de onderbouw;
Je weet van aanpakken, bent zelfstandig en flexibel;
Je hebt kennis van de leerlijnen in de onderbouw;
Je kunt goed samenwerken met collega’s, wilt leren van en met elkaar;
Je kunt goed organiseren en structureren;
Je hebt communicatieve vaardigheden en empathisch vermogen;
Je onderschrijft de identiteit van de school en draagt deze actief uit;

Wat bieden wij:
●
●
●

een prettige werkplek op een ambitieuze school;
een hecht, goed samenwerkend team waarin de kernwaarden van Codenz belangrijk zijn;
een werktijdfactor van 0,4750 met lesdagen op woensdag, donderdag en vrijdagmorgen

Nadere informatie over de vacature kun je opvragen bij Kees van Garderen, directeur van Het
Kompas (tel. 0321-313235 (school) / 038-2000157 (privé). Graag voor 17 januari 2019 reageren. Je
kunt je brief met CV mailen naar hetkompas@codenz.nl Deze vacature wordt zowel intern als extern
gepubliceerd.

