
  

NUTSSCHOOL   WASSENAAR     zoekt   voor   na   de   zomervakan�e   een:   
Enthousiaste   groepsleerkracht/   specialist   Jonge   kind   voor   de   onderbouw     
(1,00   �e)   

  
Plezier   beleven   aan   spelen   en   leren   op   school   wil   ieder   kind.   Het   behalen   van   goede   leerresultaten   en   
zelfstandig   worden   en   goed   kunnen   samenwerken   hoort   daar   zeker   bij.   
Een   voorwaarde   om   tot   ontwikkeling   en   leren   te   kunnen   komen   is   dat   het   kind   zich   gezien   weet   en   
zich   pre�g   en   welkom   voelt.   Niet   voor   niets   wordt   daarom   op   “de   Nuts“   benoemd   dat   ‘welbevinden‘   
en   ‘betrokkenheid   ‘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.   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?   

JIJ     
-   hebt   een   afgeronde   PABO-opleiding   
-   vindt   het   leuk   om   nauw   samen   te   werken   met   collega’s   en   staat   open   voor   feedback   
-   bent   pedagogisch   en   didac�sch   sterk   
-   kunt   handelingsgericht   werken   en   hebt   aandacht   voor   spel   en   bewegen   
-   communiceert   open   en   respectvol   naar   kinderen,   ouders   en   collega’s   
-   bezit   een   gezonde   dosis   humor   
-   hebt   je   hart   echt   bij   het   jonge   kind   liggen     
-   hebt   ervaring/   interesse   met/   in   de   Kanjertraining   en   het   EDI   model   
-   bent   flexibel,   ini�a�efrijk   en   enthousiast     
-   zet   je   voor   de   volle   100%   in   voor   de   kinderen   en   de   school.   

  
Wat   bieden   wij   jou?     

-   enthousiaste   kinderen   en   collega’s    die   op   jou   wachten   in   de   onderbouw   
-   een   fijne   school   met   een   enthousiast   en   deskundige   groepsleerkrachten   en   vakleerkrachten   
-   een   school   die   zich   klaarmaakt   voor   het   onderwijs   van   de   toekomst   
-   ondersteuning   in   je   groep   door   vakleerkrachten   en   een   leraar   ondersteuner   
-   een   �jdelijke   aanstelling;   met   op   termijn   de   mogelijkheid   voor   een   vaste   aanstelling   
-   beloning   volgens,   in   overeenstemming   met   CAO   PO   

               -   ruimte   om   je   verder   te   ontwikkelen.   
  

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

Neem   dan   contact   met   ons   op   zodat   we   zo   snel   mogelijk   kennis   kunnen   maken.   
We   ontvangen   graag   jouw   cv   en   korte   mo�va�e.   

  
Voor   meer   informa�e   over   de   inhoud   van   de   vacature   kun   je   contact   opnemen   met:   Clemen�ne   
Kooloos-Grol   (Plaatsvervangend   directeur):   0705114461.   Email:    ckooloos@nutswassenaar.nl   

mailto:ckooloos@nutswassenaar.nl

