Gezocht voor de leukste school in Nootdorp:
Leerkracht groep 5
(WTF 0,575, 23 uur per week )

Ben jij ambitieus, positief en beschik je over een gezonde dosis humor?

Dan zoeken wij jou!

Wij zoeken vanaf 1 januari 2019, of zo spoedig mogelijk daarna, naar een kanjer van een leerkracht
voor onze groep 5a.
Onze nieuwe collega...
• Heeft bij voorkeur ervaring in de middenbouw.
• Heeft actuele kennis over het onderwijs aan deze groep leerlingen en weet deze kennis om
te zetten in handelen in de groep.
• Is vaardig is het werken op de computer.
• Wil met ons verder bouwen aan onze mooie school en is een teamplayer.
• Weet wat het EDI is en heeft bij voorkeur ervaring in het lesgeven d.m.v. het EDI-model.
• Werkt handelings- en opbrengst gericht.
• Heeft een heldere visie op ouderbetrokkenheid.
• Vindt samenwerken in de klas en in het schoolteam belangrijk en laat dit terug zien in hoe
hij/zij werkt.
• Heeft ambities om zich (in de toekomst) als specialist in te zetten voor onze school.
Onze school
OBS De Winde in Nootdorp is onderdeel van de Scholengroep Holland.
Wij hebben op dit moment ongeveer 300 kinderen op school, verdeeld over twee locaties. Op onze
school werkt een gedreven team samen aan goed onderwijs.
Op onze school hebben we een schakel- en plusklas en is er voor de gymles een vakleerkracht.
Per 1 augustus 2018 heeft de school een nieuwe directeur, die samen met het team op de ingeslagen
weg verder wil en het onderwijs op De Winde verder wil verbeteren in een fijne werkomgeving.
In schooljaar 17-18 zijn wij gestart met het EDI en het beredeneerd aanbod in groep 1-2 aan de hand
van Kijk!.
We zijn met elkaar de kwaliteitszorg en de structuur in onze school aan het neerzetten.
Met elkaar bouwen we aan een fijne plek voor leerlingen, het team en de ouders.
Wij bieden:

Een fijne werkplek met allemaal betrokken collega’s, die zich inzetten voor goed onderwijs op
de Winde!
Wij zijn een school met prettige leerlingen, een goede zorgstructuur, betrokken ouders en
hardwerkende en gezellige collega’s.

Wij begeleiden nieuwe collega’s begeleiding op 2 fronten: inwerken in de organisatie en
persoonlijk. We vinden het heel belangrijk dat je jezelf snel thuis voelt op de Winde en goed
weet wat er van je verwacht wordt. De duo waarmee je gaat samenwerken is een zeer ervaren
collega en wil graag samenwerken met haar nieuwe collega.
Wij werken met een betrokken managementteam waarin 2 bouwcoördinatoren, de IB’ers en
de directeur zitten. Samen met de andere collega’s zullen wij ervoor zorgen dat je op de Winde
een prettige werkplek vindt
Arbeidsvoorwaarden
De geboden werktijdfactor is 0,5750 conform CAO PO.
Wil je meer uren werken, solliciteer dan op deze mooie vacature.
Werkdagen bij voorkeur: ma, di, woe of di, woe, do
Interesse?
Motivatie met CV graag z.s.m., uiterlijk woensdag 19 december 2018 mailen naar:
kvandenberg@obsdewinde.nl .
Voor informatie kun je altijd bellen met 015-3102000 of 015-3105310 en vragen naar Karin van den
Berg.

