WereldKidz Kameleon zoekt Topklas leerkrachten!

Nieuwsgierig naar ons Toparrangement?
WereldKidz staat voor uitdagend onderwijs voor ieder kind. Oók voor hoogbegaafde kinderen. Voor
hen is er het toparrangement: voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Het toparrangement geven we op
verschillende manieren vorm, waaronder in de vorm van de Topklas. WereldKidz biedt het
toparrangement aan op meerdere scholen. We hebben topklassen in Bunnik, Doorn, Maarsbergen,
Maarssen, Veenendaal en Zeist.
Voor de start van het nieuwe schooljaar 2019-2020 hebben we vacatureruimte voor:
● Topklas- leerkrachten op WereldKidz Kameleon in Doorn, 2,0 wtf
De topklas van WereldKidz is er vanaf groep 4 voor kinderen met een getest totaal IQ van 130 of
hoger. In deze klas krijgen zij ander onderwijs. Kinderen in de topklas volgen de doelen van het
reguliere onderwijsaanbod. De stof wordt in compacte vorm en topdown aangeboden. Leren leren
neemt een belangrijke plaats in. Een groot deel van de lestijd wordt besteed aan verzwaring van
reguliere vakken en aan extra vakken als strategische denksporten, filosofie, projecten, multimedia
en technieken.
Voor meer informatie over ons Toparrangement verwijzen we je naar website WereldKidz.
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Over Wereldkidz Kameleon
Wie op een gemiddelde schooldag Wereldkidz Kameleon inloopt, ervaart een prettig leer- en
werkklimaat, kinderen die elkaar kennen, helpen en oog voor elkaar hebben. Het gebouw is
opgeleverd in juni 2017 en ingedeeld in een ruimte voor de onderbouw, de middenbouw en de
bovenbouw. Iedere ruimte bestaat uit groepsruimtes en een leerplein die onderling verbonden zijn.
Je ziet een kind aan het werk op het leerplein samen met een andere kind, een volgende is aan een
tafel in de groepsruimte op een chromebook bezig met verwerkingsopdrachten en weer anderen zijn
samen bezig aan een werkstuk. Een leerkracht geeft een kind een extra instructie over een opdracht
of bespreekt een onderwerp in de kring. En de lerarenondersteuner en onderwijsassistent kom je
ook tegen: veelal aan het werk met kinderen in kleine groepjes of hulprondes makend op het
leerplein.
Ook elders in het gebouw kom je kinderen tegen: kinderen die een activiteit oefenen op de gang
nabij het leerplein of aan het lezen zijn in de team/werkruimte en ondersteunt worden door de
vaste vrijwilliger. Die typerende sfeer op de Kameleon wordt gecreëerd door het team, de ouders,
maar in de eerste plaats door de kinderen.
Sinds enkele jaren wordt op de Kameleon naast regulier basisonderwijs ook voltijds onderwijs voor
hoogbegaafde kinderen aangeboden, vanaf groep 4. En tegelijkertijd is nog veel te ontdekken, te
ontwikkelen en aan te scherpen als het gaat om het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Wij zijn
opzoek naar een gedreven, enthousiaste en bekwame collega’s die hieraan, samen met de andere
topklas-collega’s, inhoud en vorm wil geven.
Klik hier voor meer informatie over de Kameleon.
Ook kun je contact opnemen Linda Meijer, clusterdirecteur, via lindameijer@wereldkidz.nl of
06-18883441.
Wat vragen we van een Topklas-leerkracht?
Ben je:
● Pedagogisch en didactisch expert?
● Energiek, creatief en gemotiveerd?
Heb je:
●
●
●
●
Kun je:
●
●
●
●
●

Een PABO diploma?
Een reflectieve, lerende en flexibele houding?
Doorzettingsvermogen?
Er plezier in wanneer kinderen anders denken, sneller leren, meer weten en op een hoog
niveau gesprekken voeren?
Kinderen die HB onderwijs vragen de juiste begeleiding geven?
Leerlingen sturen naar een onderwijsniveau waarbij ze leren leren?
Leerlingen vanuit leerdoelen topdown instructie geven?
Onderwijsleergesprekken voeren met kinderen, waarbij je ze uitdaagt om zelf na te denken
en oplossingen te zoeken?
De kartrekker zijn in een uitdagend concept?
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Wat biedt WereldKidz jou?
Wie bieden je een uitdagende werkomgeving! Met je schoolleider en team kun je jouw school
ontwikkelen en het onderwijs van WereldKidz optimaliseren. Je werkt samen met de leerkrachten
van de topklassen binnen WereldkIdz. Samen ontwikkelen jullie het onderwijs en geven invulling aan
het beleid. Bij goed functioneren is er zicht op een vaste aanstelling binnen WereldKidz.
Word onze nieuwe collega!
Wil je graag bij ons aan de slag? Stuur dan je CV met een korte motivatie, waarin jij aangeeft waarom
je de ideale collega voor ons bent en wat jouw kwaliteiten zijn. CV met korte motivatie graag mailen
naar solliciteren@wereldkidz.nl
Procedure (wijzigingen voorbehouden)
1e selectieronde. Deze bestaat uit een gesprek met clusterdirecteur Linda Meijer en schoolleider
Hanneke van Nieuwenhuyzen.
2e selectieronde (overdag). E r wordt een proefles gegeven en een nagesprek gevoerd. De uitkomst is
dat één of meerdere kandidaten wordt/worden voorgedragen aan de voorzitter van college van
bestuur voor benoeming van leerkracht.
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