Een groep vol energieke kleuters die elke dag samen met jou nieuwe dingen ontdekken. Wil jij
kinderen laten leren door te spelen in de bouwhoek, lekker te klauteren tijdens de gym of tijdens
voorlezen en liedjes zingen in de kring? Heb jij een hoofd vol creativiteit, ideeën en inspiratie om
onze leergierige, jongste leerlingen een fijne kleutertijd te geven? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zoeken per 1 jan 2021 voor onze kleuters van De Arenberg te Zevenbergen een:

Leerkracht
0.575 FTE (23 uur)
Werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag

Over de school
RKBS De Arenberg in Zevenbergen biedt de leerlingen een veilige, warme leeromgeving. Leren is
meer dan rekenen of taal. Het is vooral, samen met ouders/verzorgers, vanuit verschillende
verantwoordelijkheden, een basis leggen voor de verdere ontwikkeling van kinderen op weg naar
een zelfstandige deelname in de maatschappij van (over-)morgen. Binnen onze school richten we ons
daarom op het eigenaarschap van leerlingen door coöperatief en toekomstgericht te werken met
elkaar. We werken met “Coöperatief Leren” en we hebben gekozen voor het traject “Leren zichtbaar
maken”. Bij onze jongste leerlingen richten we ons op ‘Spelend Leren’.
De Arenberg is onderdeel van Stichting De Waarden. Met 18 scholen (17 basisscholen en 1 school
voor speciaal basisonderwijs) verzorgen wij elke dag basisonderwijs voor zo’n 2.600 leerlingen in de
gemeenten Drimmelen, Goeree Overflakkee en Moerdijk.
Wat breng jij mee?
•
•

je hebt passie voor het (kleuter)onderwijs
je inspireert leerlingen en speelt zo in op hun onderwijsbehoeften

•
•

je biedt een veilige, maar ook uitdagende speelleeromgeving voor onze leerlingen
je streeft samen met een gemotiveerd team naar onderwijs passend in de 21e eeuw

Wat krijg je van ons?
Uiteraard krijg je van ons een beloning conform de CAO Primair Onderwijs en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden. Werken voor Stichting De Waarden betekent:
- Een scholenstichting die oog heeft voor jou als medewerker. Jouw werkgeluk staat bij ons
hoog in het vaandel!
- Een fijne werksfeer en individuele aandacht voor jou als medewerker
- Volop (door)groeimogelijkheden binnen onze 18 scholen

Bijzonderheden
Het betreft een tijdelijke contract.
Maandag en dinsdag ben je werkzaam in groep 1-2B en op woensdag in groep 1-2C.
Solliciteer
Stuur je CV en korte motivatie voor 1 december a.s. naar sollicitatie@dewaarden.nl t.a.v. Wendy
Hoondert, HR Adviseur.
Heb je vragen over de inhoud van de vacature dan kun je contact opnemen met Hèlen Rasenberg,
directeur De Arenberg, 06 54 21 66 12. Heb je vragen over het werving en selectieproces dan kun je
contact opnemen met Wendy Hoondert, HR Adviseur, w.hoondert@dewaarden.nl of 06 18 41 84 45.
Of kijk op www.stichtingdewaarden.nl

