WereldKidz Kameleon zoekt leraar groep 5/6 (wtf 0,6)

Over de school: Wereldkidz Kameleon te Doorn
Wie op een gemiddelde schooldag Wereldkidz Kameleon inloopt, ervaart een prettig leer- en
werkklimaat, kinderen die elkaar kennen, helpen en oog voor elkaar hebben. Het gebouw is
opgeleverd in juni 2017 en ingedeeld in een ruimte voor de onderbouw, de middenbouw en de
bovenbouw. Iedere ruimte bestaat uit groepsruimtes en een leerplein die onderling verbonden zijn.
Je ziet een kind aan het werk op het leerplein samen met een andere kind, een volgende is aan een
tafel in de groepsruimte op een chromebook bezig met verwerkingsopdrachten en weer anderen zijn
samen bezig aan een werkstuk. Een leerkracht geeft een kind een extra instructie over een opdracht
of bespreekt een onderwerp in de kring. En de lerarenondersteuner en onderwijsassistent kom je
ook tegen: veelal aan het werk met kinderen in kleine groepjes of hulprondes makend op het
leerplein.
Ook elders in het gebouw kom je kinderen tegen: kinderen die een activiteit oefenen op de gang
nabij het leerplein of aan het lezen zijn in de team/werkruimte en ondersteund worden door de
vaste vrijwilliger. Die typerende sfeer op de Kameleon wordt gecreëerd door het team, de ouders,
maar in de eerste plaats door de kinderen.
Klik hier voor meer informatie over onze school.
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We zijn op zoek naar
We zijn met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een leraar voor groep 5/6.
Voor de zomervakantie starten is bespreekbaar.
De omvang van de vacature is 0,6 WTF, verdeeld over 3 dagen per week waaronder de maandag.
Bij goed functioneren is er zicht op een vaste aanstelling binnen WereldKidz.
Bijna klaar met je PABO opleiding en heb je interesse? Je sollicitatie is van harte welkom!
Ervaring als leerkracht en toe aan een nieuwe uitdaging? Je sollicitatie is van harte welkom!

Voel jij je aangesproken en heb je
●
●
●
●

Een reflectieve, lerende en flexibele houding?
Er plezier in wanneer kinderen (ook) anders (kunnen) denken, sneller leren, meer weten en
op een hoog niveau gesprekken voeren?
Tegelijkertijd ook veel aandacht voor de individuele behoeftes van het kind?
En zin om een actieve bijdrage te leveren aan het doel- en procesgericht werken en leren,
waarbij het (blijvend) neerzetten van een rijke leeromgeving, betrokkenheid van kinderen bij
hun leerproces, kinderen autonomie verlenen op basis van de verantwoordelijkheid die zij
kunnen dragen, en werken vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid belangrijke
aandachtspunten zijn?

Kun je
●
●
●
●
●

Een duidelijke structuur bieden aan kinderen?
Kinderen sociaal emotioneel coachen?
In verbinding staan met kinderen, ouders en team?
Oplossingsgericht werken?
Jezelf blijven ontwikkelen en openstaan voor vernieuwingen?

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 met Liesbeth Rombouts, schoolleider a.i., via
0343-413322 of Linda Meijer, clusterdirecteur, via 06-18883441.
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