Gezocht i.v.m. vervangingswerkzaamheden van jan’21 tot maart ‘21
Leerkracht Groep 6/7 - 24 uur (0,6 fte)
Basisschool Prinses Margriet
Basisschool Prinses Margriet, is een openbare basisschool in Julianadorp, waar ieder kind telt. ‘Leren
voor het leven’ staat bij ons centraal. Met een enthousiast team wordt gewerkt aan het vormgeven
van modern onderwijs, waarin veel aandacht is voor democratisch burgerschap en het individuele
kind. Wij streven naar ‘actieve pluriformiteit’. Dit houdt in dat we proberen om aan zoveel mogelijk
in de samenleving bestaande levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden aandacht te
besteden.
De Vreedzame School
Basisschool Prinses Margriet werkt volgens de uitgangspunten van De Vreedzame School.
De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen
zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren wat het betekent om een
‘democratisch burger’ te zijn: openstaan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen
mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor
de gemeenschap. Daarmee ervaren kinderen dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.
Digitaal leren
Op de Margrietschool is er voor alle leerlingen van groep 4 t/m 8 een Chromebook beschikbaar. Dit
apparaat wordt ingezet om via de leeromgeving van Gynzy de lesstof van rekenen en spelling digitaal
te verwerken. Het grote voordeel van digitale verwerking d.m.v. Gynzy is het adaptieve karakter. Al
onze groepen beschikken over een groot touchscreen, een digibord. Deze worden ingezet om de
instructies en lessen op een aantrekkelijke, interactieve manier te ondersteunen met websites,
software, filmpjes, muziekfragmenten, interactieve teksten, presentaties enz. Het is ook mogelijk om
instructies die op het bord zijn gemaakt, op te slaan en later weer op te roepen. Genoeg interessante
mogelijkheden en toepassingen voor in de klas!
Functie Leerkracht groep 6/7
Wij zijn op zoek naar een leerkracht, die zich op de Prinses Margrietschool wil inzetten in groep 6/7.
Bij voorkeur heb je ervaring met de bovenbouw en de leeromgeving van Gynzy. Je bent bereid om de
klassenverantwoordelijkheid te dragen, waarbij er op de andere twee dagen een ervaren leerkracht
staat.
Functie-eisen
● Je beschikt over een afgeronde PABO-opleiding, of je zit in je vierde jaar van de PABO.
● Je hebt min. 1-3 jaar werkervaring als leerkracht in het primair onderwijs.
● Beschikbaar vanaf januari 2021 tot 01 maart 2021.
Wat bieden wij
● Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Primair Onderwijs .
● Aanstellingsomvang en periode gaat in overleg.
Reageren
Heb jij interesse? Stuur dan meteen je motivatie, samen met je C.V. naar: j.muse@meerwerf.nl.
Voor meer informatie over de vacature kun je direct telefonisch contact opnemen met
Jan van Zandwijk, Directeur via 0223-690081 of per mail: directie@prmargriet.meerwerf.nl
Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid geniet intern de voorkeur.

