WereldKidz Balans zoekt een leraar onderbouw

Over de school: Wereldkidz Balans te Veenendaal
Wereldkidz Balans is een van de drie basisscholen, die gevestigd is in het ontmoetingshuis in
Veenendaal-Oost. Balans kenmerkt zich door een open sfeer waarin welbevinden en betrokkenheid
een belangrijke plaats innemen. Binnen de school 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. Naast een
gedegen aanbod van taal en rekenen is er veel aandacht voor de talentontwikkeling van kinderen.
Lees meer op de website van Balans.

We zijn op zoek naar
We zijn met ingang van het nieuwe jaar op zoek naar een leraar voor 5 dagen voor onze
instroomgroep (kleuters). Het gaat om maandag tot en met vrijdagochtend. De omvang van de
vacature bedraagt 0,9 wtf. De vacature kan ook worden ingevuld door twee parttimers. De groep
start begin 2021, bij voorkeur vanaf januari tot de zomervakantie.
Bij goed functioneren is er zicht op een vaste aanstelling binnen WereldKidz.
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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?

Kun je
●
●
●
●

Een duidelijke structuur bieden aan kinderen?
Kinderen sociaal emotioneel coachen?
Onderwijsleergesprekken voeren met kinderen, waarbij je ze uitdaagt om zelf na te denken
en oplossingen te zoeken?
Digitaal vaardig je onderwijs vormgeven?

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 solliciteren@wereldkidz.nl tav Marloes Eek
Voor meer informatie kun je contact opnemen met schoolleider Marit Stienstra-de Wit via
maritdewit@wereldkidz.nl 06- 42939369 of directeur van WereldKidz Cluster Veenendaal, Peter van
Breemen via petervanbreemen@wereldkidz.nl 06- 11696005.
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