De Wegwijzer is een sfeervolle school waar alle kinderen zoveel mogelijk kansen krijgen.
Zo maakt de Parelklas, een groep voor zeer moeilijk lerende kinderen, wezenlijk onderdeel uit van onze school.
Binnen onze organisatie ligt de nadruk op boeiend en betekenisvol onderwijs in samenhang.
“Vraag het de kinderen” is een van onze uitgangspunten. In de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met het IPC.
We werken via Erasmus+ in de groepen 6-7-8 op Europees niveau samen met een aantal partnerscholen en gaan daarbij
ook met de kinderen bij elkaar op bezoek. De school heeft ongeveer 280 leerlingen en 26 enthousiaste collega’s.

Ben jij die enthousiasteling die met hart en ziel voor het onderwijs kiest? Die didactisch sterk is, en die in staat is om
achter het gedrag van kinderen te kijken? Ben jij degene die het als een mooie uitdaging ziet om in de bovenbouw te
werken?
Ben jij voor boeiend en betekenisvol onderwijs, en ben je misschien zelfs al wel bekend met IPC? Ben jij van mening dat
kinderen heel goed mee kunnen denken over hun eigen school en onderwijs? En vind je het ook nog eens fijn om nauw
samen te werken met alle collega’s in de bovenbouw? Dan zijn wij op zoek naar jou!
We nodigen parttimers ook van harte uit om te solliciteren.

Een tijdelijk dienstverband t/m 31 juli 2023 met de mogelijkheid tot continuering, bij een prima werkgever
Een actieve school waar altijd wat te doen is met een fijn team dat enorm blij is dat jij ons team wilt komen versterken
Ondersteuning en begeleiding naar behoefte en volop mogelijkheden tot professionalisering

Stuur dan een motivatiebrief en CV voor 30 juni 2022 naar harriet.vansprang@xpectprimair.nl

Neem dan contact op met Harriët van Sprang, directeur van BS De Wegwijzer (06 23511413)
Meer informatie over de school? Zie www.bsdewegwijzertilburg.nl

