WereldKidz Mozaïek Petenbos zoekt leraar groep 5-6 wtf

0,8
Over de school: Wereldkidz Mozaiek Petenbos te Veenendaal
Mozaïek Petenbos is een openbare school waar leerkrachten kinderen begeleiden het optimale uit
zichzelf te halen door doelgericht, toekomstgericht en talentgericht te werken. Dat doen we door te
werken vanuit onze kernwaarden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit
en reflectie. We houden rekening met elkaar, gaan respectvol met elkaar om en zorgen voor een
gezellige sfeer waarin goed geleerd kan worden. Kortom; gewoon goed onderwijs! Door de
kleinschaligheid kennen kinderen, ouders en alle teamleden elkaar goed en is de betrokkenheid
groot. Wij vinden het belangrijk om vanuit een goede relatie met kinderen en ouders te werken aan
ontwikkeling van kennis, houding en vaardigheden. Zo zorgen we ervoor dat kinderen leren steeds
zelfstandiger te functioneren in onze samenleving. Lees meer op de website van Mozaïek Petenbos.
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We zijn op zoek naar
We zijn per direct op zoek naar een leraar voor groep 5-6.
De omvang van de vacature is 0,8 WTF, verdeeld over 4 dagen per week (maandag t/m donderdag).
Het betreft een tijdelijke vacature i.v.m. vervanging van ziekte. 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?
Kennis van de 21e eeuwse vaardigheden en de competentie om deze in jouw onderwijs te
integreren?
Tegelijkertijd ook veel aandacht heeft voor de individuele behoeftes van een kind en veel
aandacht voor zijn / haar talent ?

Kun je
●
●
●
●
●

Kinderen die ander onderwijs vragen de juiste begeleiding geven?
Een duidelijke structuur bieden én handhaven aan een groep?
Leerlingen sociaal-emotioneel coachen en veiligheid bieden?
Onderwijsleergesprekken voeren met kinderen, waarbij je ze uitdaagt om zelf na te denken
en oplossingen te zoeken?
Communiceren met emotioneel betrokken ouders?

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 kun je contact opnemen Koen Relaes-Hols, schoolleider van Mozaiek
Petenbos, via 06-50267247.
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