Iedereen straalt op zijn eigen manier

Altijd al op een gezellige kleine katholieke dorpsschool willen werken of ben je toe aan
een nieuwe uitdaging? Dan is dit jouw kans!
De Driehuisschool is een van de vijf basisscholen van Stichting KPO Antonius in de
gemeente De Ronde Venen. Elke basisschool binnen deze Stichting heeft gekozen voor
een onderscheidend toekomstbestendig onderwijs concept.
De Driehuisschool werkt sinds een aantal jaar vanuit het Sterrenschoolconcept waarbij
vijf sterren gelden als de speerpunten van de school:
1.
2.
3.
4.

Methode Alles-in-1, Alles Apart en Alles telt;
Flexibele start – en eindtijden naast de traditionele schooltijden;
Onderwijs op maat waarbij ouders gezien worden als partners;
Verbinding met de omgeving zoals o.a. met de VSO & BSO De Speelunit,
Zorgcentrum Gerardus Marjella, Kunst- en Muziek Rond de Venen, de bibliotheek
van Mijdrecht, Natuur Milieu Educatiecentrum, NME De Woudreus;
5. Werken met Chromebooks en tablets vanaf groep 1 t/m 8
Wij zijn op zoek naar een leerkracht voor de bovenbouw voor drie dagen (0,6215 wft)
die:
-

in het bezit is van een pabo-diploma;
beschikbaar is per direct of anders met ingang van 1 januari 2018;
ervaring of affiniteit heeft met de bovenbouw, voorkeur gaat sterk uit naar een
leerkracht voor groep 7 & 8;
het vanzelfsprekend vindt om nauw samen te werken met collega’s, ouders en
andere partners in de directe omgeving;
een teamspeler is en teamgericht werkt;
bekend is met de methode Alles-in-1, Alles Apart en Alles Telt of nieuwsgierig is
om met deze methoden aan de slag te gaan;
enthousiast is over het Sterrenschoolconcept en dit verder mee wil ontwikkelen;
ervaring of affiniteit heeft met coöperatieve werkvormen;

Heeft deze vacature de interesse gewekt om te solliciteren en aan de slag te gaan als
leerkracht op De Driehuisschool?
We ontvangen graag jouw CV en motivatiebrief vóór donderdag 30 november 2017
op directie@driehuisschool.nl t.a.v. mevr. A. Kragt.
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