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Brede School Prins Maurits zoekt per 01-01-2019 een leerkracht voor 1 wtf
(fulltime) voor groep 1/2
De Prins Mauritsschool is een brede school in de wijk Zwanenveld, Nijmegen
Dukenburg. Wij hebben een gemêleerde groep ouders en kinderen. Prachtige
kinderen met heel uiteenlopende onderwijsbehoeften en achtergronden.
Kinderen waar wij ons iedere dag met veel liefde en plezier voor de volle 100%
voor inzetten. De 3 kleutergroepen zullen gemengde groepen worden.
We werken thematisch en gebruiken daarbij de methode Kleuterplein.
Wij zoeken een leerkracht die:
✓ enthousiast en daarkrachtig is
✓ het aantrekkelijk vindt om zelfstandig een nieuwe groep op te starten
✓ zorgt voor een leerrijke en uitdagende leeromgeving
✓ een open en actieve communicatie onderhoudt met ouders
Uit je brief en CV blijkt dat je:
✓ (bij voorkeur) ervaring hebt met KIJK (leerlingvolgsysteem)
✓ in het bezit bent van minimaal een PABO diploma
✓ een bijdrage kan en wilt leveren aan de ontwikkeling van de school
✓ deel kan en wilt uitmaken van het Brede Schoolteam, waarin nauw
samengewerkt wordt met peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en andere
partners in de Brede School

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 gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen in de Brede
School
✓ collega’s die elkaar (onder)steunen
✓ open en eerlijke communicatie
✓ een kans om je te ontwikkelen
✓ een uitstekende werksfeer
✓ salaris conform de cao
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Tineke
Deunk-Joldersma, directeur, directie@prins-mauritsschool.nl, 024-3442331.
Je kan jouw motivatiebrief en CV richten aan Tineke Deunk-Joldersma, directeur,
directie@prins-mauritsschool.nl.
Wij verzoeken je om uiterlijk 30 november 2018 te reageren.
Deze vacature is in eerste instantie gericht op interne kandidaten van Conexus, maar externe
kandidaten worden ook uitgenodigd om te reageren.

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/

