Voor de Paschalisschool zijn we per volgend schooljaar (2019-2020) op zoek naar een

Groepsleerkracht bovenbouw met affiniteit
voor techniek 1,0 WTF (40 uur)
De Paschalisschool is gelegen in Wijchen-Noord, op een prachtig sportpark, gehuisvest
in het multifunctionele gebouw de Suikerberg. Onze school telt ongeveer 370 leerlingen,
verdeeld over 15 groepen. We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem.
Ons team is open en leergierig en werkt professioneel samen aan het versterken,
verdiepen en verbreden van het onderwijs. Komende jaren gaan we verder met het
traject Leren zichtbaar maken, ontwikkeld door professor J. Hattie, waarbij de impact van
de leerkracht op het leren van de leerling centraal staat. In groep 1-2 werken we met
onderbouwd. We laten kinderen spelenderwijs leren door handelingsgericht te werken.
Onze pedagogische huisstijl stoelt op grondbeginselen van De Vreedzame School en
hebben wij hoog in ons vaandel staan. Onze kernwaarden zijn betrokkenheid,
ontwikkeling, kwaliteit en plezier.
Groepsleerkracht bovenbouw met affiniteit voor techniek
Als groepsleerkracht werk je in verschillende groepen in de bovenbouw. Komend jaar
nemen we als school deel aan het regionale PRICT project, waardoor techniek een extra
impuls krijgt.
We zijn op zoek naar iemand die
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vol enthousiasme op dit moment bewust kiest voor de bovenbouw;
Flexibel, energiek, empathisch, open en daadkrachtig is;
In staat is een prettige sfeer, basisrust en een positief leerklimaat te creëren;
Ervaring heeft in het coöperatief leren en doelgericht werken;
Communicatief sterk is in het voeren van (ouder)gesprekken;
Ervaring heeft met de inzet van ICT als leermiddel;
Leerlingen goed kan volgen en monitoren in hun ontwikkeling;
Affiniteit heeft met techniek;
In het bezit is van een Pabo-diploma.

Wij bieden jou
•
•
•
•
•

Een leuke baan in een enthousiast team;
Coaching en ondersteuning intern en veel scholings- en ontwikkelmogelijkheden;
Een contract voor 1,0 WTF voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast contract;
Voor interne kandidaten geldt een contract voor onbepaalde tijd;
Een beloning conform CAO PO, inschaling in L10, afhankelijk van opleiding en
ervaring.

Interesse?
Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet! Mail dan vóór 21 juni naar Lieke van de Ven,
directeur Paschalisschool, lieke.vande.ven@kansenkleur.nl. Voor inhoudelijke vragen
over de functie kun je ook contact opnemen met Lieke van de Ven, via telefoonnummer
024-366 12 09.
De gesprekken vinden plaats in de week van 24 juni. Verzoek om hier rekening mee te
houden. De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid
hebben interne kandidaten voorrang in het proces. Het overleggen van een geldig VOG is
verplicht bij indiensttreding.

