
Vacature Leerkracht groep 4 - 0,4 fte (16 uur) ma-di

Dalton basisschool De Vloedlijn groeit en bloeit én wij hebben een mooie plek voor jou!

Basisschool De Vloedlijn
Kinderen het beste uit zichzelf naar boven laten halen. Daar werken we op De Vloedlijn elke dag aan.
Binnen het daltononderwijs zijn naast de leraren ook de kinderen zelf voor een groot deel eigenaar
van hun leerproces. De daltonkernwaarden: verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit,
zelfstandigheid en reflectie vormen een stevige fundering van het onderwijs van deze tijd.
Ons team kijkt met passie en trots naar onze school, wat maakt dat wij ons vak met gedrevenheid en
plezier uitoefenen. Onze leerlingen vertellen met enthousiasme over ons onderwijs.

Onze leerlingen
Onze leerlingen kunnen zichzelf uitdagen en hun eigen talenten benutten. Wij hechten groot belang
aan een duidelijke structuur waarbinnen onze leerlingen kunnen komen tot optimale resultaten. De
brede ontwikkeling staat naast de leervakken hoog bij ons in het vaandel.

Functie leerkracht
Wij zijn op zoek naar een goede leerkracht die veel plezier heeft in lesgeven en die ernaar uitkijkt om
na de zomervakantie op onze school te komen werken. Een leerkracht die in korte tijd een goede
relatie met onze leerlingen en ouders kan opbouwen en die het als een uitdaging ziet om zich binnen
ons daltononderwijs verder te ontwikkelen.
De leerkracht die wij zoeken is positief ingesteld, communicatief sterk en onderschrijft het
daltonconcept. Eigenaarschap is het sleutelwoord waar jouw onderwijzer zijn op gestoeld is.
Daarnaast hebben leraren met affiniteit voor creatieve/technische ontwikkeling en kennis & kunde op
het gebied van ICT en bewegingsonderwijs onze voorkeur.

Aanvullende informatie
Als nieuwe collega krijg jij een ervaren ‘buddy’ die jou op weg helpt in het werken op onze school.
Ook zijn er 2 daltoncoördinatoren die jou de begeleiding kunnen bieden om bekend te raken met de
daltonprincipes. Jouw duo is een ervaren collega en samen delen jullie de eindverantwoordelijkheid
voor de groep die bestaat uit ongeveer 25 leerlingen.

Functie-eisen
● Je bent in het bezit van een diploma Leraar Basisonderwijs (PABO).

Wat bieden wij
● Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Primair Onderwijs.
● De vacature betreft een tijdelijke vacature voor één jaar per 1 augustus 2021 voor 0,4 fte (16 uur).
● Bij voldoende functioneren zijn er mogelijkheden voor verlenging naar onbepaalde tijd.
● Mogelijkheden voor meer contracturen zijn bespreekbaar.

Reageren
Wil jij werken bij De Vloedlijn en herken je jezelf binnen het profiel? Stuur dan je motivatie, samen
met je C.V. vóór 12 juni 2021 naar: directie@vloedlijn.meerwerf.nl t.a.v. Simone Koster met een CC
naar j.muse@meerwerf.nl (Jennifer Muse HRM Stichting Meerwerf Basisscholen).

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid geniet intern de voorkeur.
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