Openbare basisschool Pantarijn zoekt per direct
Een ervaren leerkracht die ons team voor
hoogbegaafden onderwijs komt versterken.
(0,8 FTE in de midden/bovenbouw)
Jij:
-

hebt al een tijdje in de midden/bovenbouw gewerkt.
kent de doelgroep goed.
vindt het leuk om samen met onze frisse collega’s vooral zelf onderwijs te maken.
hebt een scherpe blik die je helpt om ieder kind goed te helpen.
bent bereid om je oordeel even uit te stellen tot je zeker weet wat er speelt
hebt een HB (of aanverwante) opleiding of bent bereid die te volgen.
ondersteunt de visie van de school.

Wij:
Op Pantarijn weten we hoe we onze hoogbegaafde leerlingen goed kunnen helpen.
Hoogbegaafdheid. Weet je wat dat is ? Het is eigenlijk een cadeau dat een kind zelf moet
leren uitpakken. Pas dan kun je er gebruik van maken, plezier aan beleven en trots op zijn.
Maar ja, dan moet je wel weten op welke manier.
En niet alleen dat. We hebben kleine klassen dus meer aandacht per kind. We bieden de
leerstof heel compact aan en kunnen daarnaast uitdagende en zinvolle activiteiten
organiseren. Denk aan Spaans, muziek, techniek, filosofie en schaken. Gegeven door
gespecialiseerde docenten. En we zien dat dit werkt.
Oh ja! Op Pantarijn geven we natuurlijk ook regulier, origineel en eigentijds onderwijs. Dat
doen we niet alleen met onze leerkrachten. Onze ouders en kinderen zelf
spelen een grote rol in het fijne klimaat op onze school. Hoe vraag je je af ? Door
vertrouwen en zelfstandigheid. Hierdoor hebben we een unieke sfeer in de school waarin
iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt en waar we ons allemaal goed bij
voelen.

www.obspantarijn.nl
Lijkt je het wat?
Stuur dan je motivatie en je CV naar Titia Verbeek directie@obspantarijn.nl
Voor meer informatie kun je bellen met: 030- 6663750 of 06301740

