CBS De Zonheuvel
zoekt per 1 augustus 2017 een

LEERKRACHT VOOR GROEP 4 (wtf 0.5)
en een

LEERKRACHT VOOR GROEP 5 (wtf 0.37)
Basisschool De
Zonheuvel maakt deel
uit van de vereniging
"De Oorsprong”.
Onder de vereniging
ressorteren 7 scholen
in Doorn, Driebergen en
Wijk bij Duurstede.

Wij zoeken iemand die
 stevig in de schoenen staat en ervaring heeft in het lesgeven in één van beide
groepen;
 actief meedoet bij het in praktijk brengen van handelingsgericht werken (HGW);
 zo mogelijk kennis heeft van het projectmatig thematisch werken volgens
International Primary Curriculum (IPC) en bereid is actief deel te nemen aan de
verdere ontwikkeling hiervan;
De Zonheuvel heeft
 kennis heeft van (hoog)begaafdheid en de ontwikkeling hiervan samen met het
gemiddeld op jaarbasis
team wil vormgeven;
250 leerlingen en is
gelegen aan het
 met enthousiasme een bijdrage kan leveren aan het uitvoeren van VVTO
prachtige
Engels;
Burgemeesterpark.
 werkt op woensdag t/m vrijdagmorgen (groep 4) en woensdag t/m donderdag
De school is volop in
(gr.5)
beweging t.a.v.
 de vacature voor groep 5 eventueel combineert met de taak van Intern
onderwijsontwikkeling
Begeleider/SMT-lid ( zie andere vacature)
w.o. IPC, Begaafdheid
en VVTO.
Ouders werken in
velerlei opzichten
enthousiast mee aan
het goed functioneren
van deze school.

Wij bieden:
- een enthousiaste duo-collega die graag met jou wil samenwerken;
- een leuke groep van 30 leerlingen;
- een school waar gewerkt wordt aan een professionele cultuur;
- een school die een goede basis heeft voor Handelingsgericht werken;
- een school met een stabiel leerlingaantal;
- een school op een prachtige locatie;
- een schoolgebouw dat komend schooljaar gerenoveerd gaat worden.
Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een man, gezien de
samenstelling van het team.
De sollicitatiecode uit de CAO-PO is van toepassing.
Voor nadere informatie:
kunt u contact opnemen met:
- Trudy Nagelhout, directeur 0343 - 513290 (school) of 06-30790021 en Annemarie
Schalk, bovenbouwcoördinator 0343 - 513290 (school).
Sollicitatie:
uw schriftelijke reactie, voorzien van uw curriculum vitae, kunt u voor 19 juni 2017
richten aan: info@dezonheuvel.nl.

Zie ook onze school website:

www.dezonheuvel.nl

