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Basisschool de Luithorst zoekt een enthousiaste en deskundige leerkracht voor
groep 5 op maandag, dinsdag en woensdag.
Het betreft een aanstelling voor 0,6112 wtf.
De Luithorst is een school waar kinderen ruimte krijgen om zichzelf te
ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat elk kind gezien wordt en de aandacht
krijgt die het verdient.
Samen met de kinderen zorgen wij er voor dat de school een veilige plek is, waar
we open staan voor de verschillen tussen mensen. De Vreedzame School vormt
hierbij de basis. We hebben oog en oor voor elkaar en voelen ons
verantwoordelijk voor het algemeen belang.
We realiseren een aanbod dat aansluit bij de ontwikkelingsbehoeften en
mogelijkheden van
het kind. We stimuleren de zelfstandigheid van de kinderen. Zo wordt het
eigenaarschap, de regie nemen over het eigen leerproces, gestimuleerd. Wij
hebben hoge verwachtingen en zorgen er voor dat kinderen het maximale uit
zichzelf kunnen halen. Vanaf schooljaar 2018-2019 zijn we gestart we met
‘Stichting LeerKRACHT’
Wij zoeken een leerkracht die:
✓ hart heeft voor kinderen
✓ kan aansluiten bij de belevingswereld van kinderen
✓ over goede pedagogische en didactische vaardigheden beschikt
✓ kinderen een veilige en uitdagende leeromgeving kan bieden
✓ uitgaat van verschillen tussen kinderen
✓ collegiaal kan samenwerken en een positieve werksfeer belangrijk vindt
✓ open en duidelijk communiceert met kinderen, collega’s en ouders
De sollicitatiecode van Conexus is van toepassing op deze vacature.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Voor meer informatie over de school of Conexus: https://www.conexus.nu/

Wij bieden:
✓ een basisschool in ontwikkeling met Stichting leerKRACHT
✓ een enthousiast en betrokken team
✓ open communicatie
✓ ontwikkeling op didactisch en pedagogisch gebied
✓ een prettige werksfeer
✓ goede begeleiding
De Luithorst is een school in ontwikkeling. Zo hebben we het afgelopen jaar De
Vreedzame School ingevoerd en starten we komend schooljaar met Stichting
Leerkracht. Met een team van 30 personeelsleden wordt onderwijs verzorgd voor
ongeveer 350 leerlingen. Onze aanpak is gebaseerd op handelingsgericht- en
opbrengstgericht werken. We werken met een continurooster.
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met dhr.
Lesley Janssen, schoolleider, directie@deluithorst.nl, 024-3734188.
Je kan jouw motivatiebrief en CV richten aan dhr. Lesley Janssen, schoolleider,
directie@deluithorst.nl.
Wij verzoeken je om uiterlijk 25 november 2019 te reageren.
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