WereldKidz Op Dreef zoekt een leraar groep 1-2 wtf 1,0

Over de school: Wereldkidz Op Dreef te Zeist
WereldKidz Op Dreef is een school met ruim 150 leerlingen en is gesitueerd in Wijk Vollenhove
Zeist. Het gebouw ligt op een prachtige plek in het park e n geniet van veel ruimte, binnen en

buiten. De school heeft 7 groepen waarvan 2 kleuterklassen. Op Op Dreef willen we aansluiten bij de

behoeftes van de leerlingen en stimuleren we dat iedere leerling zijn/haar kennis,
vaardigheden e n mens-zijn o ptimaal ontwikkelt. Taal krijgt grote aandacht binnen de school.
Er is een bibliotheek binnen de school gevestigd waar veel gebruik van wordt gemaakt. Naast taal
richten we ons op 21e eeuwse vaardigheden. Gezien onze populatie en de kenmerken van de
omliggende wijk heeft de school en de teamleden ook een voorbeeldfunctie. Een veilig

pedagogisch klimaat en een positieve interactie is noodzakelijk en dragen alle partijen aan bij.
Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website.
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We zijn op zoek naar
We zijn per direct op zoek naar een leraar voor groep 1-2.
De omvang van de vacature is 1,0 WTF, verdeeld over 5 dagen per week.
Het betreft een tijdelijke vacature ivm ziektevervanging tot einde schooljaar (juli 2021).
Bij goed functioneren is er zicht op een vaste aanstelling binnen WereldKidz.

Voel jij je aangesproken en heb je
●
●
●
●

Een reflectieve, lerende en flexibele houding ?
Talent om om te gaan met diversiteit in een dynamische omgeving ?
Er plezier in wanneer kinderen anders denken, sneller leren, meer weten en op een hoog
niveau gesprekken voeren ?
Tegelijkertijd ook veel aandacht voor de individuele behoeftes van een kind en veel
aandacht voor zijn/haar talent ?

Kun je
●
●
●
●
●
●
●

Leerlingen sociaal-emotioneel coachen en veiligheid bieden
Een duidelijke structuur bieden én handhaven aan een groep
Digitaal vaardig je onderwijs vormgeven
Affiniteit met onze doelgroep
Lesgeven op verschillende niveaus binnen een groep
Kennis van de verschillende leerlijnen
Kennis van het NT2 onderwijs of bereidheid om je er in te verdiepen.

Word onze nieuwe collega!
Wil je graag bij ons aan de slag? Stuur dan je CV met een korte motivatie waarin jij aangeeft waarom
je de ideale collega voor ons bent en wat jouw kwaliteiten zijn. Je krijgt gegarandeerd binnen een
week antwoord.
CV met korte motivatie graag mailen naar Marloes Eek, recruiter onderwijs bij WereldKidz via
solliciteren@wereldkidz.nl
Voor meer informatie mail je met Marijn Knevel, schoolleider via marijnknevel@werelkidz.nl
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