Sterk de wereld
in!
Stichting Proominent en basisschool De Roedel
zijn op zoek naar jou!

Ben jij die enthousiaste, krachtige
en positieve kanjer?
Dan ligt hier jouw kans:

Leerkracht groep 3/4
(0,3 WTF)

Leerkracht groep 7/8
(0,4WTF)

Sterk de wereld in!

De Roedel is een basisschool in het dorp Harskamp, die ook regionaal leerlingen trekt. Onze kleinschaligheid is tevens onze kracht;
leerlingen krijgen in vier groepen les, waarbij er veel aandacht is
voor de individuele leerling. ‘Samen’ is het kernwoord van onze
school.
Op onze school staan ‘hoofd-hart en handen’ centraal. Wij willen
het beste uit de leerlingen halen; elk kind is uniek en heeft zijn/haar
unieke talenten. Samen, sterk de wereld in!
Wij zijn dan ook een ‘Cultuur-profielschool’. Naast de basiskennis en
-vakken, bieden wij kinderen via o.a. ‘ateliers’, creatieve, culturele en
technische stof aan in een groepsdoorbrekend circuit.

Voel jij je verbonden met ons verhaal?
Zie jij jezelf leerlingen
• motiveren en inspireren het beste uit zichzelf te halen?
• een positief, vrolijk en activerend leef- en leerklimaat geven?
• normen & waarden, respect en een duidelijk kader meegeven?
• en wil jij meedenken bij de verdere ontwikkeling van de ateliers?
Wij bieden jou
• een sociaal bewogen, helpend en gezellig team;
• een veilig, ondernemend en ontwikkelend klimaat;
• een ‘kanjer-school’ met aandacht voor relatie en resultaat.
Ben je geïnteresseerd? Neem vast een kijkje op onze sociale media:

De ontwikkelpunten voor de komende jaren zijn: Vroeg Vreemde
Talen Onderwijs, Engels, de Kanjertraining en het ontwikkelen van
de cultuurprofielschool.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Linda Vellinga
l.vellinga@proominent.nl of via 0318-456417.
Stuur jouw sollicitatiebrief naar bovenstaand e-mailadres.
www.roedel.nl
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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.

