Talenten

gezocht

t
Ben jij he
talent
onder wijs
van de
?
toekomst

Wie ben jij?
Zowel voor scholieren die een vervolgSchoolverlater of carrièreswitcher

studie zoeken, als voor carrièreswitchers
die zich laten omscholen.

Nooit uitgeleerd
Verantwoordelijk
Ondernemend
Zelfstandig

Parallel aan jouw opleiding
Je doet de hbo-opleiding PPKE (niveau 5)
of PABO (niveau 6) aan een hogeschool en
krijgt extra ondersteuning van opleiders
van Primenius. Daarmee ontwikkel je
de kennis, vaardigheden en houding die
bij kwalitatief hoogwaardig en eigentijds
onderwijs horen.

Mensen die het optimale uit zichzelf willen
halen, die gaan voor onderwijs met het

Dus naast je reguliere opleiding bij een

kínd als uitgangspunt, dat zijn onze ideale

hbo-instelling, volg je een programma

teamgenoten.

bij Primenius dat je ondersteunt om
de excellente leraar of pedagogisch

Studeren of omscholen?
Het Talentenprogramma is voor iedereen
met een passie voor het onderwijs.

medewerker te worden die jij wilt zijn!

Talenten

gezocht

Ons beleid is gericht op innovatie

Drenthe met 500 leerkrachten en meer

en verdere professionalisering. De

dan 5000 leerlingen. Een aantrekkelijke

ontwikkeling, het opvoeden van kinderen

werkgever met veel mogelijkheden.

en het principe van een leven lang leren
leerkracht moet je veel in je mars hebben!

Ieder kind laten
schitteren vanuit z’n talent

Wij zoeken daarom naar mensen die in

De missie van Primenius is om kwalitatief

het Talentenprogramma van Primenius

hoogwaardig en eigentijds onderwijs te

willen groeien tot excellente meester

verzorgen in het primair onderwijs.

of juf!

Wij gaan voor gepersonaliseerd leren

van de professionals staan centraal. Als

en betrekken kinderen bij hun eigen

Aantrekkelijke werkgever

ontwikkelingsproces. Zij krijgen (mede-)

Stichting Primenius is een schoolbestuur

eigenaarschap in het onderwijs.

van 34 basisscholen in Groningen en

Talentenprogramma
Zeker van een stageplek
Door mee te doen met het Talenten-

Tegemoetkoming
opleidingskosten

programma heb je ruime keuze uit

Jij investeert extra tijd in je opleid

stageplekken binnen onze stichting.

ing en ontwikkeling. Daarom krijg
je - naast de extra begeleiding – van

Aanvullende eisen

ons een tegemoetkoming in jouw

Daarvoor stelt de stichting aanvullende

opleidingskosten. Zo gaan we samen

eisen aan je kennis, vaardigheden en

een verbinding aan! Wij investeren

houding. Natuurlijk voldoe je aan de

in jou! Daarmee heb jij een vliegende

opleidingseisen van de hogeschool,

start van een prachtige carrière.

maar het Talentenprogramma
We helpen je om jezelf naar het

Samenwerking
drie hogescholen

niveau van excellente leerkracht

Wij werken in het programma

te tillen. In de vorm van groeps

samen met drie hogescholen in

bijeenkomsten en persoonlijke

Noord-Nederland en je bent vrij

bezoeken van ervaren opleiders

om te kiezen aan welke hogeschool

gedurende het opleidingsjaar.

jij je opleiding volgt.

doet daar een schepje bovenop.

Kom naar

de voorlichtingen

We geven in november ’18,
januari ’19 en mei ’19 uitgebreide
voorlichting over ons Talentenprogramma.

Data:

Tijdens deze bijeenkomsten hoor je

• November ‘18
• Januari ‘19
• Mei ‘19

meer over de inhoud van het programma
en over onze stichting. Ook de drie
hogescholen zijn aanwezig om meer

Locaties:

en opleidingen.

• Groningen
• Emmen

Vragen?

Meld je aan

Neem gerust contact op via

Tijden, data, locaties en

personeelszaken@primenius.nl

aanmelden www.primenius.nl/

informatie te geven over hun school

voorlichting

