Wij zoeken per 1 januari 2019 een

leerkracht 1,0 FTE in de middenbouw
Welkom Op OBS Jules Verne!
Wij zijn apetrots op onze school in de gezellige multiculturele wijk Ondiep. Samen met 18
collega’s, 200 kinderen en hun ouders geven wij hier ons onderwijs vorm. We geven les aan
homogene groepen met een super toffe mix in diversiteit van kinderen in de klas. We
werken projectmatig op de wereldoriënterende vakken en de basisvakken bieden we aan
met een sausje van het directe instructiemodel gecombineerd met coöperatief leren. We
willen de kinderen klaarstomen voor de veranderende maatschappij en staan daarom altijd
vooraan als het gaat over onderwijsvernieuwing. Zo zijn we druk bezig om ons hele
onderwijsmodel te veranderen, waarbij we veel meer groepsoverstijgend gaan werken.
Als kers op de taart krijgen we in 2020 een gloednieuw schoolgebouw!
Daar wil je toch bij horen ? Bof jij even ! We zijn op zoek naar een nieuwe collega !
Ben jij iemand die:
- elk kind in zijn kracht zet
- enthousiast wordt van vernieuwend onderwijs
- blij wordt van projectmatig werken
- planmatige leerlingzorg hoog in het vaandel heeft staan
- weet hoe je opbrengst- en handelingsgericht werkt
- het leuk vindt om mee te werken aan de vormgeving van ons onderwijs
- het programma ‘De Vreedzame School’ kent en belangrijk vindt
- graag samenwerkt in een hecht team
- wel in is voor een beetje gekkigheid
Dan willen we je graag ontmoeten!
Wij zoeken een leerkracht voor een middenbouw groep (groep 4,5, of 6) .
.. en trouwens .. zie je het wel zitten om bij ons te komen werken, maar wil je een andere
werktijdfactor òf een andere startdatum voorstellen, doe dat gerust! Dan gaan we samen
puzzelen.
Wil je de sfeer van onze school proeven ?
https://vimeo.com/271465095
https://www.youtube.com/watch?v=hPeG60eLFZI
www.obsjulesverneutrecht.nl
Mail zo snel mogelijk naar : directie@obsjulesverneutrecht.nl t.a.v. Jessica Geldof directeur
OBS Jules Verne. Of bel 030-2442388.

