OPENBARE BASISSCHOOL

Onze school

Het team van De Lettertuin is voor het schooljaar 2019-2020 op
zoek naar:

De Lettertuin is een
openbare
basisschool -een leerkracht voor de bovenbouwgroep (6/7/8) van
nabij het centrum van Ede ons hoogbegaafdenonderwijs (0,4 wtf)
en telt ongeveer 225
leerlingen
die
zijn -een leerkracht voor de middenbouwgroep (3/4/5) van
verdeeld over 8 reguliere
ons hoogbegaafdenonderwijs (0,2 wtf)
groepen
en
2
HBgroepen. Onze populatie
is sterk uiteenlopend en -een leerkracht voor de +groepjes (kinderen met een
komt uit verschillende ontwikkelingsvoorsprong) groep 1 t/m 6 (0,2 wtf)
sociale lagen, met de
daarbij horende uitdaging. Een combinatie van bovengenoemde vacatures is mogelijk.
Naast het bereiken van
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s die:
goede resultaten is onze
 zin hebben in een mooie uitdaging
aandacht vooral gericht
 ervaring hebben met hoogbegaafde kinderen
op de goede sfeer binnen
 differentiatievaardig zijn
de school en werken we
 bijdragen aan de goede sfeer binnen het team
verder toe naar:
 sterke pedagogische- en didactische kwaliteiten hebben
-educatief partnerschap
 goede contacten kunnen onderhouden met ouders
-het werken op basis van
leerlijnen
Wij bieden:
-(deels) digitaal onderwijs
 een sfeervolle en pas gerenoveerde school nabij het centrum
-Engels in de basisschool
van Ede
-samenwerking met ‘onze’
 een prima (werk)sfeer in alle groepen
peuteropvang ‘t Kruimeltje
 leuke, enthousiaste kinderen die met plezier naar school gaan
 een gemotiveerd, professioneel en gezellig team
De omgeving
Ede is een groot dorp met
een stedelijke uitstraling
en een gezellig centrum.
Ede is gelegen aan de
rand van de Veluwse
bossen.
De Lettertuin staat in een
rustige en zeer goed
bereikbare wijk, met veel
voorzieningen (gymzaal,
sportveld,
speeltuin,
bibliotheek, theater) in de
directe omgeving.

Voor meer informatie over de school:
kijk op www.delettertuin.com en/of neem contact op met de directeur
van de school, dhr. Piet Willemsen. Tel. 0318-614643
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan uiterlijk woensdag 8 mei je sollicitatiebrief (motivatie + CV)
per e-mail naar: p.willemsen@proominent.nl
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Interne kandidaten
hebben bij gelijke geschiktheid voorrang. Sollicitatiegesprekken vinden
plaats vanaf maandag 13 mei.

