De Muze is een openbare
basisschool in Nijmegen-Oost.
Een school waar iedereen
welkom is. Het team van de
Muze heeft vertrouwen in de
natuurlijke ontwikkelkracht van
kinderen. We bieden de kinderen daarom de ruimte om zichzelf te ontwikkelen door
betekenisvolle leeractiviteiten en spel.
Aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en daadwerkelijke betrokkenheid bij deze
activiteiten vinden we een belangrijke voorwaarde voor leren.

We zijn op zoek naar een
enthousiaste leerkracht voor de
onderbouw (groep 3-4)
We werken op De Muze in units. Onze units bestaan uit basisgroepen met leerlingen van
verschillende leeftijdsgroepen (1-2, 3-4, 5-6, 7-8). Zij zijn weer onderverdeeld in
niveaugroepen. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het
onderwijs. Het leren wordt voor de leerlingen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging.
Met de keuze voor het werken in units willen we tegemoet komen aan de verschillen tussen
kinderen. Inspelen op ontwikkelingsverschillen en verschillende onderwijsbehoeften, vraagt
om flexibele groeperingvormen. Binnen de units werken de leerkrachten als een team samen
en volgen ze de ontwikkeling van onze kinderen.
Met ingang van 1 maart 2019 zoeken wij voor drie dagen (maandag, dinsdag en woensdag,
wtf 0,6217) een leerkracht voor de unit 3-4.
Wat verwachten wij van jou?




Dat je in het bezit bent van minimaal een PABO diploma
Dat je bewust kiest voor ons schoolconcept en bereid bent om te investeren in de
uitwerking hiervan
Dat je goed kunt samenwerken en communiceren




Dat je affiniteit hebt met de doelgroep meer- en hoogbegaafden, specialisatie is een
pré
Dat je creatief bent en oplossingsgericht

Voor meer informatie kun je bellen of mailen naar:
Dominique Janssen
Directeur
Ma|Di| Wo|Do|Vr
De Muze
Limoslaan 25
6523 RZ NIJMEGEN
Telefoon: +31 (0)24 – 360 45 19 |
Web: demuze.antenna.nl
Mail: dominique.janssen@obsdemuze.nl
Je motivatiebrief en CV ontvangen we graag zo snel mogelijk doch uiterlijk op 8 februari 2019!

