Enthousiaste leerkracht voor
hoogbegaafdenonderwijs 7/8
De vacature
Sinds 2009/2010 zijn er op onze school twee hoogbegaafdenklassen. In deze groepen krijgen de
kinderen de kernvakken compact aangeboden waardoor er ruimte is om verbreding aan te bieden in
op het gebied van andere talen, ICT en science.
Op dit moment is er tot aan de zomervakantie een plek vrij voor een enthousiaste leerkracht voor
onze hoogbegaafde leerlingen van leerjaar 7 en 8. Het betreft hier een functie voor de woensdag,
donderdag en vrijdag.

Over ons
Cbs Oud Zandbergen herbergt momenteel 231 leerlingen verdeeld over 11 groepen. Er zijn 19
collega’s die enthousiast en meelevend zijn en met passie elke dag op deze school werken. Samen
met kinderen en ouders trachten we een leefgemeenschap te creëren waarin normen en waarden en
het sociaal-emotioneel zelfbewustzijn van een ieder voorop staat.
De school heeft veel ontwikkelingen doorgemaakt in de afgelopen periode en maakt op dit moment
een koerswijziging door. Een mooie kans om samen met je collega’s onderdeel te zijn van het samen
bouwen en daar hebben we jou bij nodig!

Wij bieden onze nieuwe collega een
●
●
●
●

schoolgebouw gelegen op een landgoed met veel speelgelegenheid en een kleine kinderboerderij
onderwijsstructuur met veel aandacht voor het individu
enthousiaste collega’s die zich inzetten om te bouwen aan de nieuwe koers van de school
school die de bijbel als zeer waardevol acht en van daaruit haar visie op onderwijs ontwikkelt

We verwachten dat je
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

van harte instemt met de grondslag van de school
in het bezit bent van een PABO diploma en een geldige VOG, Academische PABO is een pré
didactisch sterk bent en een veilig pedagogisch leerklimaat belangrijk vindt
een taakgerichte werksfeer in de klas neerzet en de leerlingen actief bij de les betrekt
daadkrachtig bent en stevig in je schoenen staat
bereid bent met je andere collega’s samen te werken
open staat voor meningen van kinderen, ouders en collega’s
je talenten wilt inzetten voor de kinderen
graag initiatief toont
minimaal twee positieve referenties kan overleggen

Solliciteren
Heb je belangstelling om deel uit te gaan maken van het team van cbs Oud Zandbergen of wil je
verdere inlichtingen neem dan zo snel mogelijk na verschijnen van deze advertentie contact op met
Judith Dingjan via:
telefoon 030-6931819
mail judith@cbsoudzandbergen.nl

