Basisschool De Aldenhove is op zoek naar een enthousiaste, daadkrachtige leerkracht voor
een instroom kleutergroep.
(WTF 0,8535 en 1 vrijdagochtend, van 11-03-1019 t/m 06-07-2019)
De Aldenhove is een Brede school gevestigd in de wijk Aldenhof.
De school wordt bezocht door 135 leerlingen uit de wijk, heeft een klein hardwerkend en gezellig team dat
volop in ontwikkeling is om het onderwijs nog beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de
leerlingen.
Als leerkracht van de kleutergroep werk je samen in het team van de onderbouw. Je draagt met elkaar de
verantwoordelijkheid van alle kleuters. Er is een werklokaal en een hoekenlokaal. De kleuters hebben de keuze
in welk lokaal zij willen spelen of werken.
In de kleutergroepen op de Aldenhove wordt thematisch gewerkt. Dit gebeurt ook in samenwerking met
Peutergroep de Bellenboom.
Met een team van leerkrachten, onderwijsondersteuners, medewerkers van Bindkracht 10, Sportservice, de
Lindenberg en vrijwilligers geven we onderwijs aan de kinderen en bieden we naschoolse activiteiten aan.

Wij zoeken en leerkracht die :








Ervaring en affiniteit heeft met het werken met kleuters,
Een goed, gestructureerd pedagogisch klimaat kan verzorgen,
Ervaring heeft met het observatie- registratiesysteem “KIJK”,
Daadkrachtig en flexibel is,
Kan overleggen en samenwerken,
Humor heeft en die kan relativeren,
Een goed contact met ouders kan onderhouden

Wij bieden :







Een team dat samen vorm wil geven aan de ontwikkeling van kinderen;
Een kleine school met een sterk team dat er voor elkaar is;
Een school waar we rekening houden met elkaars kwaliteiten;
Een school waar we met en van elkaar willen leren;
Ondersteuning vanuit de intern begeleider;
Een goed werkende ICT-omgeving;

Voor meer informatie over onze school kunt u onze website bezoeken: www.de-aldenhove.nl
Spreekt deze uitdaging je aan? Stuur dan je sollicitatie met motivatie en CV per e-mail naar
directie@de-aldenhove.nl voor 8 februari 2019
Wanneer je meer informatie wilt ontvangen, bel tijdens werktijd naar De Aldenhove
(024) 3442425 en vraag naar de directeur, Yolande Hartkamp
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: www.conexus.nu

