WereldKidz De Ontdekkingsreis zoekt een leraar groep 5-6
tvv zwangerschapsverlof, wtf 1,0, kan verdeeld worden over
twee personen (duobaan)

Over de school: Wereldkidz De Ontdekkingsreis
Welkom bij De Ontdekkingsreis, een vernieuwingsschool waarin we samen werken en leren vanuit
verbinding. We spreken in de ontwikkeling van kinderen zowel hoofd, hart als handen aan. Dagelijks
werken we samen vanuit gelijkwaardigheid door oprecht naar elkaar te luisteren en met elkaar in
gesprek te gaan. Op deze manier kunnen we de kinderen optimaal ondersteunen in hun
ontwikkeling. In het onderwijs werken we vanuit de leerlijnen ontwikkelingsgericht. Voor meer
informatie over de school klik je hier.
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We zijn op zoek naar
We zijn met ingang van 18 mei 2020 op zoek naar een leraar voor groep 5-6 ter vervanging van
zwangerschapsverlof tot 6 november 2020. Het betreft een fulltime vacature die mag worden
ingevuld door 1 of 2 personen. 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?
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?
Samen met je collega’s vandaag bouwen aan het onderwijs van morgen?

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 Saskia Krocké schoolleider WereldKidz De
Ontdekkingsreis via 06-29324709.
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