LEERKRACHT instroomgroep kleuters
wtf 0,9250 (parttime bespreekbaar)
Veilig en vrolijk zijn ze, die lessen van jou. Ze zitten vol kleuren en verhalen
en nieuwe speelse ontdekkingen. Want jouw leerlingen willen niks liever
dan de wereld verkennen. En jij helpt ze daarbij, door ze soms bij de hand
te nemen en daarna weer los te laten, als ze daar aan toe zijn.
Dat is waarom je voor het prachtige vak van leerkracht hebt gekozen.

De Regenboog in Hoogeveen is een christelijke
basisschool die staat voor kwalitatief, modern
onderwijs, gebaseerd op een prettig pedagogisch
klimaat, met zorg ‘naar boven en beneden’.
In de maatschappij en het onderwijs blijven er
veranderingen en vernieuwingen plaatsvinden. Op De
Regenboog worden vernieuwingen als een uitdaging
gezien. We maken bewuste keuzes en werken hierbij op
een prettige en waardevolle manier samen met het
schoolteam, de kinderen en de ouders/verzorgers.
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen leren zelf
beslissingen te nemen en daarbij ook verantwoording af
te leggen. We willen ze leren zich bewust te zijn van
mogelijke consequenties. Daarbij rekening houdend met
de ander zonder zichzelf tekort te doen. Hiervoor willen
we de kinderen basisvaardigheden aanleren die als
bagage meegaan in hun toekomstige maatschappij.

Ben jij die enthousiaste leerkracht die wij zoeken? Wij bieden jou die
baan per 28 februari 2022 voor onze instroomgroep kleuters.
Ben jij die leerkracht die:
• bewust kiest voor christelijk onderwijs
• graag met kinderen werkt
• gemotiveerd is om kinderen extra zorg te geven
• samen met collega’s en ouders onze kinderen goede
ontplooiingskansen wil geven
• flexibel, initiatiefrijk, daadkrachtig is en een open houding heeft
Wij bieden jou een school:
• waar met plezier gewerkt wordt aan kwalitatief onderwijs
• met een sterk en ambitieus team
• waar de zorg breed is en de resultaten goed zijn
• waar we het belangrijk vinden om open te communiceren
• waar de zorg om de kinderen samen met de ouders gedragen
wordt
Deze baan kan evt. ook in overleg ingevuld worden met 2 parttimers die
samenwerken. Solliciteer dan ook gerust!

Vind je het leuk om kennis met ons te maken? Bekijk dan onze website en ons webmagazine https://deregenbooghoogeveen.pricoh.nl/
Je kunt contact met ons opnemen door te mailen naar deregenboog@pricoh.nl of te bellen naar 0528 – 276995.
Belangstelling voor deze leuke baan? Mail je sollicitatie met C.V. voor 31-01-2022 naar deregenboog@pricoh.nl t.a.v. Bert Nijmeijer.
De gesprekken vinden plaats in de week van 7 februari 2022.

