Sterk de wereld in!
Vacature leerkracht groep 1/2: 0.5 Wtf
Vacature Intern begeleider: 0.2 Wtf
De Roedel is een school in het dorp Harskamp. De school telt momenteel 70 leerlingen, die in
vier groepen les krijgen. De waarden van de school zijn: Verbinding, verantwoordelijkheid,
plezier en ruimte. ‘Samen’ is het kernwoord van onze school.
De kinderen uit groep 1/2 zijn op zoek naar een juf voor de woensdag, donderdag en
vrijdagochtend. Op zoek naar een mooie, uitdagende baan? Dan is dit jouw kans om op een
enthousiaste wijze jouw expertise en ervaring in te zetten om de kinderen, jezelf en de
school verder te ontwikkelen.
Het team zoekt een intern begeleider voor onder andere de leerlingen zorg en het
begeleiden van teamleden.
Leerkrachten op De Roedel zijn authentiek, zelfstandig en hebben een natuurlijk overwicht op de kinderen. De
leerkracht weet de kinderen te motiveren en te inspireren; de leerkracht ziet de kinderen, maakt het leren leuk
en weet de nieuwsgierigheid van de kinderen te prikkelen. De leerkracht heeft humor, staat open voor
suggesties en is in staat op zichzelf te reflecteren. Leerkrachten op De Roedel staan open om oplossingen te
bedenken voor problematieken waar een dorpsschool mee te maken heeft.
De Roedel heeft de afgelopen jaren een groei doorgemaakt, waar zowel het
team als ouders zich voor inzetten. Wij positioneren de school op een
positieve wijze in het dorp en de naaste omgeving. Om deze weg te vervolgen
is ondernemerschap nodig van het team. Dat doen we door het imago van de
school te versterken en de opbrengsten te verhogen. Er wordt een veilig en
open klimaat geboden, met interne en externe opleidingsmogelijkheden.
Binnen de schoolontwikkeling vormt het Schoolplan 2019-2023 een belangrijk
onderwijsinhoudelijk uitgangspunten. De ontwikkelpunten voor de komende
jaren zijn: Vroeg Vreemde Talen Onderwijs Engels, de Kanjertraining en het
vormgeven van de creativiteit voor kinderen (muziek, techniek, toneel en de
creatieve vakken).
Ben je geïnteresseerd? Wil je meer weten? Neem dan contact op met Linda Vellinga (locatieleider)
l.vellinga@proominent.nl of Hans van der Zon (directeur) h.vanderzon@proominent.nl of telefonisch op 0318456417.
Stuur jouw sollicitatiebrief voor vrijdag 14 juni 2019 naar één van de bovenstaande e-mailadressen. De
gesprekken vinden plaats tussen 17 en 20 juni 2019

