Vacaturemelding schooljaar 2020-2021
Algemene gegevens:
Naam school:

Kindcentrum de Rots

Gevestigd te:

Geldrop

Contactpersoon:

Wilma Scholten

Telefoonnummer en mailadres
contactpersoon:

wilma.scholten@eenbes.nl
040-7802554

Informatie school:

Het Kindcentrum Team:
We zijn een enthousiast, vernieuwend en dynamisch team.
We bouwen structureel en cyclisch aan kwaliteit in een
prettige werksfeer, waarbij ruimte is voor persoonlijke
ontwikkeling en groei. Wij werken in een professionele
omgeving waarbij inbreng van collega’s op het gebied van
continue verbetering zeer op prijs gesteld wordt.
Kernwaarden van het Kindcentrum:
- samen
- competent
- zelfstandigheid
- leeromgeving
- zorg
- veilig
Meer informatie over de school en de kinderopvang?
Bekijk de website: www.kindcentrumderots.nl

Gegevens met betrekking tot de vacature:
Datum ingang:

01.08.2020

Omvang (in wtf):

WTF 0,600

Omschrijving werkzaamheden
en/of groepen waaraan les moet
worden gegeven:

Groep 5
Wil je graag kennismaken met alle facetten van het werken op een
school in een onderwijsachterstandengebied? Dan is dit je kans.
• Je onderschrijft het schoolbeleid m.b.t. goed gedrag
• Je kan dit beleid consequent en vriendelijk uitvoren
• Je bent een ervaren leerkracht
• Je ziet ouders als experts van hun kind
• Je zoekt de samenwerking met ouders

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je kan je verplaatsen in de omstandigheden van ouders en
hiernaar handelen
Je gaat respectvol om met ouders in houding en
gesprekken
Je biedt leerlingen een gestructureerde omgeving
Je zorgt voor rust in de groep en in de hoofden van
leerlingen
Je gaat uit van de talenten van de leerlingen en kan deze
benutten
Je bevordert de autonomie van leerlingen
Je doet actief mee in de professionele leergemeenschap
Je hebt kennis van verschillende culturen en achtergronden
daarvan
Je bent aantoonbaar sterk op didactisch en vakinhoudelijk
gebied.
Je bent ICT vaardig. En zet smartboard en iPads in ter
ondersteuning en verrijking van het onderwijs.

Gewenste roosterdagen:
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01.06.2020
Graag reacties naar wilma.scholten@eenbes.nl

