De J.C. van der Walschool heeft een vacature in de bovenbouw!
Groep 6 per 1 maart, mogelijk hierna groep 7, voor 0,4-1,0 wtf

Jij bent:
o

Jezelf, autonoom en authentiek.

o

Een leerkracht met hart en ziel.

o

Teamgericht en betrokken.

o

Een leerkracht die oprecht belangstelling heeft voor onze leerlingen en onze
onderwijskwaliteit. Jij weet waar je voor staat.

o

Een leerkracht die graag in leerteams mee wil werken aan het continu verbeteren van ons
onderwijs.

Wie zijn wij? Hoe werken wij?
Structuur, duidelijkheid en het actief betrekken van leerlingen zijn voor ons belangrijke pijlers. Wij
hechten enorm veel waarde aan een goed leerklimaat. Onze lat ligt hoog! We willen daarnaast dat
kinderen zich veilig en geborgen voelen op onze school. Kinderen leren en ervaren bij ons dat zij
deel uitmaken van een gemeenschap en daar een bijdrage aan te leveren. Dit zijn onze normen en
waarden, die hun oorsprong vinden in onze
christelijke identiteit. Zo voeden wij op. Wij
zijn als team apetrots op ons pedagogisch
klimaat, onze onderwijskwaliteit en onze
doorgaande lijn. Wij zijn een hecht team en
met elkaar zijn we een gelukkige school. Onze
leerlingen en ouders ervaren dit ook zo!
Binnen onze school staan 4 thema’s centraal:
o

Zelfstandigheid;

o

Coöperatief leren;

o

De Vreedzame school;

o

Engels vanaf groep 1.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Of wil je een kijkje nemen op onze school en de sfeer
proeven? Laat het weten, je bent welkom! Je kunt contact opnemen met Mette de Koning via
directie.jcvanderwal@vechtstreekenvenen.nl of 0346-572935. Wie weet tot snel!
Bij deze vacature hoort het functieprofiel leraar van Vechtstreek & Venen, met bijbehorend salaris L10 of L11,
afhankelijk van je opleiding en ervaring. Het functieprofiel kan worden opgevraagd bij Mette. We ontvangen
je sollicitatiebrief graag voor 1 februari 2022 voorzien van een C.V. waar natuurlijk uit blijkt dat jij beschikt
over de benodigde kennis, competenties en ervaring. We zien ernaar uit!

