Ben jij een leerkracht met een hart voor leerlingen?
Dan zijn onze leerlingen op zoek naar jou!
ONZE SCHOOL
Jenaplan bassischool De Nieuwe Kring is een vernieuwingsschool in Diemen. De school telt ruim 370
leerlingen in 15 (stam)groepen verdeeld over vier bouwen. Het onderwijs wordt verzorgd door ruim
30 medewerkers die veelal part time aan de school verbonden zijn. Het unieke onderwijsconcept
zorgt voor een specifiek aanbod, waardoor ouders van leerlingen bewust kiezen voor De Nieuwe
Kring. Naast het gebruikelijke schoolse aanbod vinden wij de ontwikkeling van de leerhouding, de
zelfstandigheid, de creativiteit, het kritisch bewustzijn en sociale vaardigheden bij onze leerlingen
van groot belang.
WIJ ZOEKEN
Een leerkracht die de leerlingen begeleidt naar de doelen die we met elkaar voor ogen hebben. Jij
hebt de vaardigheden en het geduld om dat met hen te bereiken. Jij zorgt voor een veilige en
plezierige omgeving. Jij bent een bevoegde groepsleerkracht, liefst met ervaring binnen het
Jenaplanonderwijs. Wij zoeken een leerkracht voor 5 dagen (minder dagen is bespreekbaar) met
ingang van het schooljaar 2019 – 2020.
In overleg wordt op professionele en zorgvuldige wijze een inwerkprogramma opgesteld, zodat je
snel vertrouwd raakt met de collega's, de leerlingen, de methodes, de werkwijzen en de
zorgstructuur.
Heb jij lef? Heb je humor? Ben jij positief en flexibel ingesteld? Solliciteer dan!
DAN BIEDEN WIJ JOU
•
•
•
•
•

Een uitdagende werkomgeving waar elke dag anders is.
Een groep met leuke leerlingen.
Een collegiaal team en begeleiding op maat.
Een salaris dat past bij wat je kunt en laat zien, conform de CAO PO.
Een vast dienstverband als je de (inhoudelijke) klik hebt gevonden met onze leerlingen en
onze school.

NIEUWSGIERIG?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per mail (zie hieronder) of telefonisch op 0206954488. Je kunt vragen naar Hans Niehot, interim-directeur. Hij vertelt je graag meer.
NIET NIEUWSGIERIG MAAR METEEN SOLLICITEREN?
Stuur jouw sollicitatie naar vacatures@nieuwekring.nl.

Jenaplanschool De Nieuwe Kring, Prinses Beatrixlaan 156c, 1111 GH Diemen, 020-6954488

