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Brede school Dirk Hezius | Schoolstraat 1, 5591 HK Heeze
Eenbes Basisonderwijs
Eenbes Basisonderwijs staat voor Samen vernieuwend leren. Met eigentijds onderwijs aan ongeveer 5100
leerlingen, verdeeld over 25 scholen, wordt er een stevige basis meegegeven. De scholen van de Eenbes
staan in de gemeenten Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Laarbeek en Nuenen.
Brede school Dirk Hezius
Wij zijn een gezellige school, in een karakteristiek pand, n het centrum van Heeze. Op dit moment
bezoeken ongeveer 190 leerlingen onze school, verdeeld over 8 groepen.
“Ieder uniek, samen sterk!”
Ons onderwijs ontwikkelt zich elke dag. We leren van én met elkaar in ons onderwijs. We zorgen voor een
veilige leer- en werkomgeving. Wij kijken naar ons eigen handelen en halen het beste uit iedere leerling.
In onze schoolontwikkeling groeien we elke dag: we inspireren elkaar met nieuwe coöperatieve
werkvormen om de samenwerking te versterken en we leren op andere manieren kijken naar processen en
leerproducten van leerlingen.

Kom jij ons gezellige team versterken?
Voor onze school zoeken we een nieuwe collega, voor het schooljaar 2022-2023. In overleg bekijken we
welke groep het beste bij jou past!
We hebben ruimte voor een fulltime collega. Het is ook mogelijk om als parttimer deze vacature met een
andere collega in te vullen. Ook invulling in combinatie met de rol van Intern Begeleider binnen de school
valt binnen de mogelijkheden.
Ben jij de leerkracht die:








Coöperatief leren actief in kan zetten, of zich hierin wil ontwikkelen.
Het leuk vindt om groepsoverstijgend te werken.
Kan differentiëren in de groep, kijkend naar de mogelijkheden van
iedere leerling.
Ervan houdt om door te pakken en stevig in zijn of haar schoenen
staat, maar ook de kwetsbare kant durft te laten zien.
Een gymbevoegdheid heeft of deze wil gaan halen.
Duidelijkheid kan bieden.
zich elke dag wil blijven ontwikkelen

Herken jij jezelf hierin? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren!
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Planning:
Reacties zijn welkom t/m 1 juli 2022. Interesse?
Stuur jouw motivatie en CV naar Annelies Mol via annelies.mol@eenbes.nl
Voor meer informatie over de functie kun je ook contact opnemen met Annelies via 06-23882144.

Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern uitgezet.

