Vacature - Leerkracht (bovenbouw) - 20 uur
De school
Villa Kakelbont is een internationale school in het hart van Den Helder. Onze school richt zich op
kinderen die net in Nederland zijn en nog (bijna) geen onderwijs binnen onze landsgrenzen hebben
genoten. Het doel is om hen in veertig weken de Nederlandse taal te leren en ze zo voor te bereiden
op het vervolgonderwijs. Wij hechten veel waarde aan de (sociale) redzaamheid van kinderen: grip
krijgen op je nieuwe leef- en schoolomgeving. Het leren van de Nederlandse taal is daarvoor een
middel. Taalonderwijs is dan ook dé rode draad binnen ons onderwijs. Welbevinden en
betrokkenheid is voor ons de basis van fundamenteel leren. Dit bepaalt ons pedagogisch en
didactisch handelen: zorgen voor een veilige optimale leeromgeving en uitgaan van de competenties
van elk individueel kind. Zo helpen we onze leerlingen zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste leerkracht, die:
● in groep 6/7/8 onderwijs wil geven en daarmee een grote bijdrage wil leveren op een
internationale school.
● veel affiniteit heeft met het werken in de bovenbouw
● een flexibele, positieve instelling heeft.
● individuele talenten signaleert én stimuleert
● een eigen visie heeft op leren, welke aansluit bij het openbaar onderwijs van Meerwerf en
specifiek bij Villa Kakelbont.
● Graag met nieuwkomers (eis) werkt en daar ook bewust voor kiest!
Wat vragen wij:
● Je bent in het bezit van het diploma leraar basisonderwijs (pré) of je rondt in het schooljaar
van 2021-2022 nog je studie af.
● Je vindt het belangrijk dat kinderen zich mogen en kunnen ontwikkelen.
Wat bieden wij:
● Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Primair Onderwijs .
● Aanstelling voor een jaar per 1 augustus 2021 met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling
bij voldoende functioneren.
Reageren
Wil jij graag werken als Leerkracht binnen Meerwerf voor onze internationale school Villa Kakelbont?
Stuur dan je motivatie, samen met je C.V. vóór 9 mei 2021 naar: directie@villakakelbont.meerwerf.nl
met een CC naar j.muse@meerwerf.nl. I.v.m. de Meivakantie kan de reactietermijn iets langer duren
dan dat je van ons gewend bent!
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de eerste week na de Meivakantie.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern verspreid, waarbij interne medewerkers de voorkeur krijgen bij gelijke
geschiktheid.

