Vacaturemelding schooljaar 2021-2022
Algemene gegevens:
Naam school:

Kindcentrum De Sprankel

Gevestigd te:

Lieshout

Contactpersoon:

Marieke Ham
Directeur
0499-421529
06-16096466
Wij zijn een basisschool die deel uitmaakt van Kindcentrum
De Sprankel. Samen met onze partner Spring kinderopvang,
bieden wij dagopvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot
en met 12 jaar. Op twee locaties wordt onderwijs verzorgd.
Op locatie De Grotenhof zijn de groepen 1 tot en met 5
gehuisvest. Op locatie De Wieken vind je de groepen 6 tot
en met 8. Momenteel hebben we twee groepen 6, twee
groepen 7 en twee groepen 8.

Telefoonnummer contactpersoon:
Informatie school:

We willen graag dat kinderen positieve energie halen uit de
momenten, dat ze op school zijn. Het welbevinden is
immers een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.
De Sprankel is een aanzet, een vonkje dat energie geeft,
enthousiasme en zin geeft!
In ons gedrag willen we de kernwaarden ´toegankelijk,
toekomstgericht, inspirerend, professioneel, betrokken´ tot
uitdrukking brengen.

De werkgroepen zijn de drijvende kracht achter onze
schoolontwikkeling. Momenteel zijn we bezig met
kwaliteitsslag op begrijpend leesonderwijs, ons school
brede aanpak van SEO en eigenaarschap bij kinderen
(oa voeren kindgesprekken).

Gegevens met betrekking tot de vacature:
Datum ingang:

1-3-2022

Omvang (in wtf):

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

0.6 fte
mogelijkheid voor 0.4 fte te koppelen aan vacature in
andere groep
Wij zoeken iemand die:
o Zich kan vinden in onze kernwaarden.
o Enthousiast is om samen met collega’s aan de slag te
gaan en in samenwerking met de collega's van de
parallelgroep het onderwijs kan vormgeven.
o Affiniteit heeft met de midden/bovenbouw. De
vacature betreft een groep 6.
o Mee wil werken aan de doorontwikkeling van
- begrijpend lezen
- zelfregulerend leren en
-een cultuur van samen leren.
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Mogelijkheid fulltime te werken door combinatie van
vacatures.
27-01-2022
Graag CV en sollicitatie naar:
marieke.ham@eenbes.nl

