De plaats om te groeien
Stichting Proominent en basisschool De Bongerd
zoekt per 1-8-2022

Leerkracht voor groep 7-8
FTE 1: een fulltime leerkracht of twee parttimers
Schrijf jij mee aan ons verhaal?
Verbinding, respect, vertrouwen, ruimte

De Bongerd is een warme en open
school die kinderen de veilige en duurzame basis biedt die zij nodig hebben
om zelfstandig en met vertrouwen
stappen te zetten op het pad naar hun
toekomst. Wij dagen hen uit om het beste uit zichzelf te halen en in verbinding
met anderen bij zichzelf te blijven.

zijn de kernwoorden van ons verhaal.

en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden waarop wij bouwen. Welkom en samen

De visie van ons openbaar onderwijs is gebaseerd op
Big Picture Learning. Hiermee halen wij de wereld in
school en gaan wij er met de kinderen op uit om de
wereld te ontdekken. Kinderen leren het best door
onderzoek en “het zelf doen”. Hierbij is het proces belangrijker dan het product. Wij willen dat de kinderen
eigenaar worden van hun eigen leerproces. Het is aan
ons de taak om ze hierin te begeleiden.
Wij zoeken een collega:
- die kansen ziet in het werken met combinatie
groepen;
- met sterk pedagogische- en didactische kwaliteiten;
- die digitaal vaardig is;
- die duidelijk, consequent, voorspelbaar en positief
betrokken is naar leerlingen;
- die eigenaarschap bij leerlingen bewerkstelligt door
ze te activeren;
- die zin heeft in de uitdaging onze missie en visie te
versterken.

Wij bieden:
- een professioneel en samenwerkend team;
- goede ondersteuning vanuit het team bij het
inwerken;
- een omgeving met rust, respect en regelmaat;
- een school waar kinderen zich kunnen ontwikkelen
naar hun mogelijkheden;
- scholingen individueel en bij de ontwikkeling van de
Bongerd;
- kortom ‘een plaats om te groeien’ met mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.
Leuk om te weten:
Een specialisme op het gebied van taal, rekenen en /
of ambities om je hierin (verder) te ontwikkelen is een
wens en behoort tot de mogelijkheden.
Wil je meer weten over de Bongerd kijk op
www.debongerd-ede.nl
Interesse?
Herken je jezelf in het gevraagde, reageer dan
via de mail met een motivatie en CV;
directie.bongerd@proominent.nl
Gesprekken vinden plaats op dinsdag 16 augustus
of z.sm. daarna. Voor inhoudelijke vragen over de
vacatures kun je contact opnemen
met Karin Brugel 06-50421731.
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Wil jij het verschil maken
voor onze leerlingen!?!

