
NUTSSCHOOL WASSENAAR zoekt een:

Enthousiaste leerkracht
(1 fte)

Plezier beleven aan leren op school wil ieder kind. Het behalen van goede leerresultaten hoort daar
zeker bij.
Een voorwaarde om tot (effectief) leren te kunnen komen is dat het kind zich gezien weet en zich prettig
en welkom voelt. Niet voor niets wordt daarom op “de Nuts“ benoemd dat ‘welbevinden‘ de basis is
voor een brede ontwikkeling.

Op de Nutsschool wordt gewerkt met adequate leermethodes. Naast de kernvakken rekenen, taal en
lezen is er ruim aandacht voor de overige vak- en vormingsgebieden zoals handenarbeid/tekenen,
muziek, bewegingsonderwijs drama en Engels.  Met het vak Engels wordt al in de onderbouw op een
speelse manier kennis gemaakt. Voor deze vakken zijn vakleerkrachten aanwezig op school. Wereld
oriënterende vakken worden zoveel mogelijk in samenhang aangeboden.

Wat voor leerkracht ben je en wat neem je mee?

● Je hebt een afgeronde PABO-opleiding
● Je vindt het leuk om nauw samen te werken met collega’s
● Je bent pedagogisch en didactisch sterk
● Je kunt opbrengstgericht werken en bent in staat om met een groep kinderen op verschillende

niveaus te werken
● Je bent communicatief vaardig
● Je bezit een gezonde dosis humor

Wat bieden wij jou?

● Een fijne school met een enthousiast en deskundig team
● Een school die zich klaarmaakt voor het onderwijs van de toekomst
● Een tijdelijke aanstelling; met op termijn de mogelijkheid voor een vaste aanstelling
● Beloning volgens, in overeenstemming met CAO PO

Ben je geïnteresseerd en wil je graag aan de slag als leerkracht bij de Nutsschool?

Neem dan meteen contact met ons op zodat we zo snel mogelijk kennis kunnen maken.
We ontvangen graag jouw cv en korte motivatie.
Voor meer informatie over de inhoud van de vacature kun je contact opnemen met Clementine
Kooloos-Grol (Plaatsvervangend directeur):  0705114461.

Je sollicitatie kun je mailen naar: ckooloos@nutswassenaar.nl
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