Leerkracht groep 4/ groep 5
Functietitel
Plaatsingsdatum
Met ingang van
Soort vacature
Gewenste werkdagen
Dienstverband
Salarisschaal
Omschrijving

: Leerkracht
: 09-01-2019
: 01-02-2019
: Parttime (0,6375 FTE)
: maandag, dinsdag, vrijdag
: Tijdelijk, met uitzicht op vast
: L10
: Vacature leerkracht groep 4 of groep 5 De Vlashof

We zijn op zoek naar een collega die:
 Zijn/haar basisvaardigheden (klassenmanagement, didactiek en pedagogiek) goed op orde heeft. Je
hebt routine opgebouwd in de toepassing van het EDI-model.
 Nieuwsgierig is, houdt van uitdagingen en denkt in oplossingen;
 graag in teamverband werkt, kan reflecteren en communicatief is ingesteld;
 zo mogelijk ervaring heeft met de Vreedzame school.
Omschrijving van de school:
De Vlashof is een katholieke basisschool waar alle kinderen van elke rang, stand of geloof welkom zijn. De
school is steeds in ontwikkeling: past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft grote zorg voor alle
kinderen. De sfeer in de school is veilig en vertrouwd. Kinderen gaan met plezier naar school. Elk kind komt
tot zijn recht.
Op De Vlashof werken we vanuit de visie:

Wij zijn er voor jou en jouw ontwikkeling!
Wij gaan voor de best mogelijke toekomst voor onze leerlingen. Elke leerling ontwikkelt zich hier naar
vermogen. Om dit te kunnen, hebben wij een pedagogisch en didactisch sterk team. Hier worden onze
leerlingen gelukkig van. Elke leerling en elk teamlid wil volop meedoen en voortdurend uitgedaagd worden.
Op onze school wordt gewerkt volgens het jaargroepensysteem. De 235 leerlingen zijn verdeeld over 10
groepen en een groep Taalschool.
Een sterk punt van De Vlashof is dat alle leerkrachten steeds proberen die aandacht, leerstof en zorg te
bieden die bij het kind passen.
Op cognitief gebied vinden wij het belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving kunnen leren waarbij wij
rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind.
Om dit te bereiken is het belangrijk om over goede informatie van kinderen te beschikken. De ouders
vormen hiertoe de eerste bron.

Stichting Tangent:
Locatie De Vlashof is één van de 16 basisscholen van Stichting Tangent. Indien je bij De Vlashof gaat
werken, kom je in dienst van Stichting Tangent. Nader kennismaken met onze stichting? Dat kan op de
website: www.tangent.nl
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Procedure:
De vacature wordt intern en extern uitgezet. De uiterste reactiedatum is tot en met dinsdag 18 januari 2019.
De gesprekken vinden plaats op 22 januari 2019.
U kunt uw sollicitatie digitaal versturen naar fabienne.smulders@tangent.nl EN pz@tangent.nl
Meer informatie?
Ben je nieuwsgierig geworden naar de school en de vacature maar heb je nog vragen?
Neem dan gerust contact op met Fabiënne Smulders, directeur, via tel.nr. 013-4551778 .
Meer informatie over onze school is te vinden op de website van onze school: www.devlashof.nl
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