
Functieomschrijving

Onze locatie

Reageer snel op deze vacature!

Wij bieden:Jij bent:

Vacature leerkracht gr. 6-7-8

H. Gerardusschool, Ter Apel

Voor komend schooljaar zijn wij op zoek naar een leerkracht voor onze boeiende bovenbouwgroep (6-7-8)!
We willen je minimaal 2 dagen per week (0,4 fte) inzetten, wat betekent dat je gaat samenwerken met een duo-collega.
Binnen de school is een leerkrachtondersteuner werkzaam, met wie goede afspraken mogelijk zijn t.a.v. ondersteuning.
Op de H. Gerardusschool wordt gewerkt in 3 combinatiegroepen en is peuteropvang van Tamariki aanwezig.

‘Pareltje in het groen’; zo wordt onze school regelmatig omschreven. De prachtig groene locatie biedt volop mogelijkheden 
om het onderwijs van binnen de school, buiten verder door te voeren en te verrijken met bewegen, ontdekken en ervaren. 
Spelend en onderzoekend leren in en met de natuur, is speerpunt vanuit onze visie. Verder zijn coöperatief en bewegend 
leren onderdeel van onze schooldag. Door te werken vanuit onze grondhouding, vervlochten met de Vreedzame school, 
werken we aan een veilig schoolklimaat waar leerlingen én werknemers zich optimaal kunnen ontwikkelen.

• Iemand die graag werkt met spelende, ondernemende, 
praktisch onderzoekende, enthousiaste leerlingen en 
het beste in hen naar boven brengt.

• Iemand die vanuit positiviteit en verbinding werkt met 
leerlingen, collega’s en ouder(s)/ verzorger(s).

• Iemand voor wie ‘een leven lang leren’ een motto is, 
zowel zelfstandig als samen.

• Niet perfect, wel gedreven, gemotiveerd en in staat om 
deze ‘parel’ vanuit visie te laten schijnen!

• Een klein team dat groot denkt!

• Een team in beweging, dat samen afstemt en koers bepaalt.
• Samenwerking met vakdocenten en andere professionals.
• Een prachtig, uniek schoolgebouw met inpandig een 

stiltelokaal, peuteropvang schoolbieb en sporthal.
• Komend schooljaar werken we op eigen initiatief  aan:

- een preventief begeleidingstraject vanuit de PO-raad.
- begeleiding implementatie Vreedzame School (2de jaar).

Enthousiast geworden van deze oproep? 
Stuur dan je CV & motivatie uiterlijk 19 mei aan personeelszaken@primenius.nl
Onder vermelding van Vacature Bovenbouw, H. Gerardusschool Ter Apel.
We komen graag met je in contact!!
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