Het team van de Jozefschool uit Vinkeveen zoekt een nieuwe collega:

Leerkracht voor groep 1- 2 i.v.m. nieuw te starten kleutergroep
(parttime/fulltime, werkdagen)
per 1 januari 2023
Vacature
Heb je affiniteit met een visie gebaseerd op hoofd, hart en handen?
Wil je werken in een klein, enthousiast, betrokken team en de Jozefschool helpen met
doorgroeien?
Ben je creatief, inspirerend en flexibel en kan je goed samenwerken?
Heb je hart voor jonge kinderen en wil je meedenken in spelend en bewegend leren verder vorm
geven?
Heb je kennis, of ervaring met groep doorbrekend werken, dan is dit vast de baan die bij je past.
De school
Samenleven is de basis voor samen en zelfverantwoordelijk leren, waarbij we uitgaan van
nieuwsgierigheid.
We zijn momenteel een kleine school, bestaande uit vier combinatiegroepen, waarvan de
kleutergroep flink aan het groeien is.
Ons onderwijs geven we vorm door de vakken te verbinden, waarbij kinderen veel zelf doen,
ontdekken en ervaren. Met de name de vier schoolthema’s dagen uit om kinderen eigenaarschap
te geven om zich te verdiepen in allerlei onderwerpen. De ver- en uitwerking gebeurt via de
kunstzinnige vakken.
De Vreedzame School lessen bieden onze leerlingen handvatten om te leren met elkaar om te
gaan op een positieve en zorgzame manier.
Sociale competentie ( we leiden mediatoren op ) en burgerschapsvorming ( via de leerlingenraad)
staan hoog in ons vaandel.
Onze ideale kandidaat:
 Een enthousiaste en ondernemende collega die weet van aanpakken en goed in
teamverband kan werken.
 Een leerkracht die een flexibele en lerende houding heeft
 Kennis van groep doorbrekend werken en bewegend leren is een pré
 Heeft een onderwijsbevoegdheid PO, PABO-diploma
 Lio- stagiaires wordt ook aangeraden te solliciteren – begeleiding door een schoolopleider is
aanwezig.

Wij bieden:
 Een school met een duidelijke visie
 Een warm betrokken team
 5 gelijke schooldagen
 Ouders die willen meedenken en meehelpen
 Leerlingen die nieuwsgierig en sociaal zijn en elkaar allemaal kennen
 Een tijdelijk contract met perspectief naar vast
 Salaris conform Cao-PO
Ben je nieuwsgierig geworden naar onze school?
Stuur je CV en motivatiebrief naar Paulien Burgering directie@jozefschoolvinkeveen.nl

