Stichting Xpect Primair zoekt voor Jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc per 1 mei 2019 een enthousiaste

Stamgroepleider/Leerkracht groep 5-6 (1,0 wtf)
Wie zijn we?

Wat zoeken we?

Wat bieden we?

Geïnteresseerd?

Op Jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc
leren kinderen eigenaar te zijn van
hun eigen leerproces. Dat betekent
dat naast basisvaardigheden
kinderen leren hun potentieel
zichtbaar te maken en hun talenten
te ontwikkelen. Het team van Jeanne
d’Arc werkt met hart en ziel aan het
optimaal ondersteunen van de
ontwikkeling van kinderen. Wij
hebben oog voor de totale
persoonlijkheid van het kind en
geloven dat daardoor ieder kind
gemotiveerd blijft en succesvol
wordt. Door dit met elkaar te delen
wordt ieders leerproces verrijkt.
Ieder uniek, samen sterk!

Kiezen voor het concept Jenaplan is
kiezen voor een leer- en
leefgemeenschap gebaseerd op het
‘samen’. Want samen maken we de
school. We zoeken daarom iemand
die uitdagingen durft aan te gaan! Jij
bent iemand die binnen alle
ontwikkelingen durft door te zetten
en beschikt over een sterk reflectief
vermogen. Je werkt doelgericht, bent
flexibel en staat klaar voor collega’s
én ouders. Alles met het doel om van
alle kinderen actieve producenten
van hun eigen leren te maken. Onze
zoektocht is geslaagd als jij extra
affiniteit hebt met taal (NT2) & lezen.

 Een tijdelijke aanstelling voor een
werktijdfactor van 1,0 met
uitzicht op een vast dienstverband
binnen Xpect Primair bij gebleken
geschiktheid.
 Een jong, dynamisch team waar
regie nemen, eigenaarschap,
vertrouwen en gezamenlijke
verantwoordelijkheid centraal
staan.
 Ondersteuning en
professionalisering: als team
volgen we de driejarige post-HBO
Jenaplan-opleiding.
 Tijd en ruimte om je optimaal
voor te kunnen bereiden.

Stuur dan een motivatiebrief en CV
vóór 08 maart 2019 naar:
jopie.debruin@xpectprimair.nl.
De gesprekken zullen plaatsvinden op
14 maart 2019.
Extra informatie over deze vacature
kan worden ingewonnen bij Jopie de
Bruin (directeur), te bereiken op
telefoonnummer 013-4673785 of 0623509693
Wil je meer weten over de school of
zien wat ons bezighoudt, kijk op onze
website: www.bsjeannedarc.nl of
volg ons op Twitter & Facebook.

Xpect Primair

Stichting Xpect Primair is een lerende en
professionele organisatie, waarin de
scholen centraal staan en de middelen en
mogelijkheden overeenkomstig de
behoeften van de scholen worden
toebedeeld. Zo creëren wij gelijke kansen
in ongelijke situaties en waarborgen wij
de diversiteit en kwaliteit van ons
onderwijsaanbod. Korte lijnen en een
open communicatie dragen bij aan de
onderlinge samenwerking en solidariteit.
www.xpectprimair.nl

