”Waar ieder kind een stralend middelpunt is.”
Wijzer aan de Amstel zoekt voor basisschool De Zon een

Leerkracht (0,6 - 1,0 fte)
Onze school

Wij zijn op zoek naar … jou!

Op basisschool De Zon is er ruimte om te zijn wie
je bent!

Jij bent een leerkracht die het verband legt tussen
het onderwijs en de leerdoelen. Je bent georganiseerd en kunt goed het overzicht bewaren. In je
werk zet je jouw enthousiasme, professionaliteit en
humor in. Zo worden de leerlingen uitgedaagd om
mee te doen en gestimuleerd om te leren en zich te
ontwikkelen.

We willen graag dat iedereen op De Zon zich zo
goed mogelijk kan ontwikkelen. Dat geldt voor onze
leerlingen, maar ook voor onze medewerkers.
Om dat te kunnen bereiken zorgen we, samen met
de leerlingen en hun ouders, voor een fijn en veilig
pedagogisch klimaat. Vanuit vertrouwen, werken
we op een opbouwende en respectvolle manier
met elkaar samen.
Dagelijks dagen we onze leerlingen uit om een volgende stap te zetten in hun ontwikkeling. Dit doen
we onder meer door onze nieuwe leerdoelen aan
te bieden met behulp van het expliciete directe instructiemodel (EDI) .
Op De Zon werken we samen in leerteams. In deze
leerteams werken we met elkaar aan de kwaliteit
van ons onderwijs. We bespreken resultaten en
onderzoeken welke keuzes voor ons onderwijs de
beste zijn. Daarbij is er ruimte om ook je eigen kennis en kunde in te zetten.
Spreekt dit je aan? Ben je nieuwsgierig geworden
naar De Zon? Wij nodigen je graag uit voor een
gesprek!
Kijk voor meer informatie over de school op onze
website: www.basisschooldezon.nl

——————————————————————-Onze school maakt deel uit van stichting Wijzer
aan de Amstel. Het motto van de stichting is: “Durf
jezelf te zijn”. Dit geldt voor zowel de leerlingen, de
ouders als voor de medewerkers. Voor leerkrachten betekent dit concreet dat zij eigenaarschap en
autonomie ervaren.

De invulling van de werkzaamheden, evenals de
omvang zal in overleg plaatsvinden.

Jij bent een match als jij:
 het geweldig vindt kinderen te enthousiasmeren,
motiveren en stimuleren;
 samen met de leerlingen werkt aan de lesdoelen
van die dag;
 ontwikkelingsgericht kan werken en oplossingsgericht zaken benadert;
 eigen initiatief toont, kansen ziet en samen met
andere leerkrachten hier vorm aan geeft;
 een open en duidelijke manier van communiceren hebt;


in het bezit bent van een lesbevoegdheid.

Heb je interesse?
Reageer dan door een mail te sturen naar de directeur Maaike Berbee, via
maaikeberbee@basisschooldezon.nl voorzien van je
motivatie en een kort cv.

Stichting Wijzer aan de Amstel bestaat uit zes scholen. De Zon is, samen met 5 scholen in Uithoorn, hier een onderdeel van.
Voor meer informatie over de stichting kijk op www. wijzeraandeamstel.nl

