Vacature voor 1,0 fte

Wij zoeken jou! Een leerkracht middenbouw

Unit 2 | middenbouw

WIJ VRAGEN:
• PEDAG OGIS CH BET ROKKEN

Je voelt aan wat kinderen nodig
hebben, ook als je het even niet meer
weet. Je kunt op een goede manier
met het kind in gesprek.
• E E N LEERKRA CHT , COA CH,

A NALIST EN SAMENWERKER
Naast het lesgeven is een goede
samenwerking met alle collega’s van
crucial belang. Daarnaast is coaching
en analyse van wezenlijk belang.
• DE NKEN IN DOE LEN

Wij werken vanuit leerdoelen in een
passende structuur. Je moet zowel met
als zeker ook zonder methode lessen
en instructies kunnen geven, waarbij
schakelen een toverwoord is.

De St. Gerardus Majella
Waar je mag zijn wie je bent
Word jezelf.

• WE RKEN I N UNI TS

Wij werken in units en je krijgt de
verantwoordelijkheid voor een
basisgroep. Daarnaast ben je
gezamenlijk verantwoordelijk voor alle
leerlingen in Unit 2 (Middenbouw).
• UI T DAGI NG E N KA NSEN

Naast het gegeven dat we werken aan
uitdagingen en kansen voor kinderen,

De St. Gerardus Majella in Hoogezand

Onze school heeft een sterk team, een

is een school van de stichting

daadkrachtige directie en een

Primenius. Momenteel is de school

interessante en uitdagende populatie.

nog een IKC, samen met de “dochter”

Je zult een cruciale rol spelen in de

Tamariki. Na de nieuwbouw zullen we

ontwikkeling van onze kinderen. Zeker

verder gaan als basisschool. Op onze

binnen de nasleep van de corona-

school werken we gestructureerd waar

pandemie. Onze opdracht is nóg

moet en gepersonaliseerd waar kan.

interessanter geworden. Wij maken

We bieden onderwijs geïnspireerd op

vanuit kansengelijkheid een mooie

de principes van Kunskapsskolan. In

ontwikkeling door met het maken van

dit kader staat er zelfs een reis naar

een nóg rijkere leeromgeving. Daarbij

Zweden op het programma. Wij

werken we bijvoorbeeld samen met

kunnen werken met Kleine groepen

IMC-basis, Het Kielzog en de

leerlingen, door extra financiën.

gemeente Midden-Groningen.

is er ruimschoots uitdaging voor jou als
leerkracht. Je krijgt de kans je te
ontwikkelen en de ruimste zin van het
woord.

Sollicitaties kun je richten aan Henk-Jan Meijer, directeur St. Gerardus Majella

Reageren kan t/m 17 december 2021

e-mail: henk-jan.meijer@primenius.nl

Aanstelling per 01-02-2022

Tel: 06-13831297

