Hé, pppssst we zoeken jou!
Sollicitatietest:
1.

Ik krijg energie van het
ontwerpen van
onderwijs. Ja/Nee*
2. Ik ben kundig in het
observeren en het
signaleren van de
leerbehoeften van het
jonge kind. Ja/Nee*
3. Ik heb een coachende
grondhouding. Ja/Nee*
4. Ik heb een hoge mate
van zelfsturing Ja/Nee*
5. Ik ben een sensitief
persoon. Ja/Nee*
6. Reflectie is voor mij
noodzakelijk. Ja/Nee*
7. Ik heb het nodig om
samen te werken.
Ja/Nee*
8. Ik kan ICT gericht
werken. Ja/Nee*
9. Ik ben ondernemend en
op zoek naar
uitdagingen. Ja/Nee
10. Ik heb kennis van
hoogbegaafdheid.
Ja/ Nee*
Heb je minstens 8 van de 10
vragen met ja beantwoord?
Solliciteer dan nu naar jouw
baan bij ons op school.

Op zoek naar:

Wij bieden:

Een leerkracht voor groep 1 en 2

1.

Het gaat om een fulltimebaan
per 1 augustus 2019
Solliciteren?
Stuur je brief voor 1 juli naar:
e.dekker@agnietenschool.nl
met een kopie naar
sophia.kroon@skofv.nl
De gesprekken worden
gehouden op woensdag 3 juli
Meer informatie? Kijk dan
op www.agnietenschool.nl of
neem contact op met E.Dekker
(directeur).
T: 0525 – 684400
M: 0615468434 (privé)
I: www.agnietenschool.nl
E: e.dekker@agnietenschool.nl

De kans om je eigen
onderwijs te ontwerpen;
2. Een professionele
organisatie die volop in
ontwikkeling is;
3. Thematisch onderwijs;
4. Ruimte voor
persoonlijke
ontwikkeling;
5. Eigentijds onderwijs;
6. Werken in Ateliers voor
kunstzinnige vorming,
Wetenschap en
Techniek;
7. Een school met een
hoog ambitieniveau;
8. Een school die
persoonlijke aandacht
hoog in het vaandel
heeft staan;
9. Salaris conform CAOpo;
10. Werken met portfolio’s.

Leerkracht voor groep 1/2
De Agnietenschool, een eigentijdse vernieuwende school met een modern karakter.
We zijn een open christelijke school waar eenieder welkom is. We werken vanuit
de relatie en vinden het belangrijk dat er efficiënt en doeltreffend gewerkt wordt. Ons
schoolconcept is gebaseerd op het Jenaplan-onderwijs, waar we dagelijks op zoek
gaan naar een uitdaging voor iedereen. Durf jij jezelf te zijn bij ons op school?
Wat bieden wij?
•
•
•
•
•

Een school die persoonlijke aandacht hoog in het vaandel heeft staan;
Thematisch en eigentijds onderwijs;
Werken in Ateliers voor kunstzinnige vorming en wetenschap en techniek;
Een kans om mooie en inhoudelijke gesprekken te voeren met kinderen in de
vorm van portfolio-leren;
De kans om je eigen onderwijs te ontwerpen

Wat vragen wij?
•
•
•
•
•
•
•

Een sensitieve persoonlijkheid, die het leuk vindt om met kinderen in gesprek
te gaan,
Een leerkracht die gelukkig wordt van kleuters,
Een leerkracht die in staat is om thematisch te werken en deze (samen) voor
te bereiden,
Een leerkracht die samen met kleuters het onderwijs maakt,
Een leerkracht die door middel van ontdekkend leren kinderen weet te
enthousiasmeren,
Een ondernemende leerkracht die op zoek is naar uitdagingen,
Een leerkracht die nieuwsgierig is naar hoogbegaafdheid.

Wie zijn wij?
Onze speerpunten van dit schooljaar zijn:
•
•
•

Door-ontwikkelen van (digitale) leerling-portfolio’s en de bijbehorende
gespreksvoering;
Ondernemend en thematisch werken;
Vaardigheden ontwikkelen middels ons onderwijs.

Meer weten?
Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met de directeur van De
Agnietenschool, Erwin Dekker (tel.: 06-15468434). Voor meer informatie kun je
natuurlijk ook op de website www.agnietenschool.nl kijken. De sollicitatiegesprekken
worden op zo kort mogelijke termijn in overleg gepland.
FTE 1,0 fte, onderbouw
Ingangsdatum 1 augustus 2019
Sluitingsdatum 1 juli 2019
Sollicitatiegesprekken worden gehouden op 3 juli 2019

