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 januari 2021 voor onze kleuters van De Singel te Willemstad een:

Leerkracht
0.2125 FTE (8,5 uur)
Werkdag bij voorkeur donderdag maar kan in overleg
Over de school
PCBS de Singel in Willemstad biedt een compleet leerpakket zodat elk kind zich zo breed mogelijk
kan ontwikkelen. Indien nodig betrekken we externe mensen voor hun specifieke ervaring en
expertise. Leerkrachten werken samen met de kinderen en hun ouders/verzorgers. Iedereen draagt
zijn steentje bij. Deze verbondenheid verhoogt de betrokkenheid en zorgt voor oog voor persoonlijk
welbevinden. Kinderen en leerkrachten inspireren elkaar, bijvoorbeeld met de ‘4x wijzer’ methode.
Deze methode is gebaseerd op de meervoudige intelligenties van Howard Gardner. Met deze
methode werken de kinderen veel in groepjes en leren van elkaars inzichten en talenten. Kortom: op
De Singel leren van en met elkaar.
De Singel 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

Solliciteer
Stuur je CV en korte motivatie zo spoedig mogelijk 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 , Loeky Wijlings,
directeur De Singel, 06 50 93 04 14. 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

