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Vacature Groepsleerkracht

Vacature groepsleerkracht
Ben jij de allerleukste leerkracht van de hele wereld en heb je een pabo-diploma op zak? Dan pas je
heel goed bij onze school. Wij hebben namelijk niet alleen de allerleukste leerlingen, maar ook nog een
hele bubs razend enthousiaste ouders en als klap op de vuurpijl all een maar superleuke collega’s.
Echt waar!
Voor schooljaar 2018-2019 zoeken wij een groepsleerkracht met pabo-diploma voor een halve tot
hele aanstelling (0,5 – 1,0 FTE). Bij goed functioneren is een vast dienstverband mogelijk.
Je wilt werken op een school waar:
• hard gewerkt wordt in goede harmonie
• leerlingen zich veilig en serieus genomen willen voelen
• veiligheid, plezier, kwaliteit en groei de kernwaarden zijn
• je de ruimte krijgt om naast het klassikale taal- en rekenonderwijs je eigen creatieve lesvormen in te
zetten om te komen tot die kernwaarden
• je werkelijk toekomt aan het vak waar je voor gekozen hebt en breed ondersteund wordt door
enthousiaste leraarondersteuners, IB’ers, vakleerkrachten en overige teamleden
• het gros van de leerlingen uitstroomt op havo/vwo niveau
• je moet weten wat een gros is 😉
• je met humor en duidelijkheid onderwijs mag geven aan de leukste leerlingen van Den Haag en
omstreken!
Je krijgt de kans om:
• met een groep enthousiaste kinderen op avontuur te gaan op zoek naar jouw en hun talenten
• onderwijs te bieden op niveau
• deel te zijn van een hecht en ervaren team op een school in ontwikkeling
• nauw samen te werken met mondige en betrokken ouders die gekozen hebben voor een school die
structuur biedt en kwaliteit levert
• een vaste aanstelling te krijgen bij goed functioneren
Kijkje nemen om te zien of de school bij je past:
Spreekt de vacature je aan en ben je benieuwd of de school bij je past, neem even contact op:
070 – 324 26 30. Dan maken we een afspraak voor een rondleiding. Een collega laat je het gebouw
zien, terwijl jij je vragen kunt stellen. Daarna kan je beslissen of je wilt solliciteren.
Solliciteren:
Graag ontvangen wij voor 11 mei je CV met pasfoto, aangevuld met een motivatie
op sollicitatie@schoolverenigingwolters.nl Je kunt je mail richten aan de directeur Nicoline van der
Spek.
Correspondentie uitsluitend digitaal. Vermeld in de titel van de mail je voor- en achternaam.
De gesprekken worden uiterlijk gevoerd in de week van 14 mei.
NB: Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

