Baarn, 24 november 2020
Betreft: Vacature leerkracht groep 1-2 (0, 4250)
Samen leren met plezier!
We zijn een openbare Dalton school met zes groepen. Ons schoolgebouw is vrij
nieuw met veel licht en ruimte, de visie van de school kun je terug vinden in het
gebouw. Wij zijn de enige openbare basisschool binnen Baarn en onderdeel van
Stichting STEV. De populatie van onze kinderen is een afspiegeling van de
multiculturele samenleving waar wij in leven. Het team waar je voor gaat werken is
zeer betrokken, professioneel en meedenkend.
We zoeken vanaf 1 februari een enthousiaste collega voor groep 1-2, die
beschikbaar is op donderdag en vrijdag en ervaring heeft met deze
leeftijdsgroep.
Functiebeschrijving
Op de OBS Dalton de Uitkijck gaan we er vanuit dat ieder kind leerbaar is en
succesvol kan zijn op het eigen niveau. Daarbij willen we er voor zorgen dat alle
kinderen evenveel kansen krijgen om zich te ontwikkelen, hun talenten kunnen
ontdekken om daarmee vervolgens succesvol te zijn bij een volgende stap van hun
persoonlijke ontwikkeling. Wij leren onze leerlingen op een eigentijdse, respectvolle
manier samen te leren, te werken en te leven.
Speerpunten zijn gepersonaliseerd leren geïntegreerd in het Dalton onderwijs.
Onze leerkracht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Is proactief, zelfstandig en flexibel
Is reflectief op eigen- en op handelen van collega’s
Is daadkrachtig en weet van aanpakken
Is enthousiast en heeft een optimistisch mensbeeld
Is goed in communiceren met ouders en externe
Heeft ervaring met de methode Schatkist en Kijk
Heeft een afgeronde PABO opleiding
Heeft affiniteit met het dalton onderwijs
Kennis van NT2
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•
•

Heeft een duidelijk inzicht in de leerlijnen en doelen die behaald moeten
worden in groep 1-2
We willen graag iemand met ervaring

We bieden je een prachtige baan aan met een goed inwerktraject en natuurlijk
betrokken collega’s en leuke kinderen!
Tot en met 11 januari 2021 kun je solliciteren op deze mooie baan.
Je kunt nadere informatie opvragen bij Daphne Fiorentinos, directeur, 035-5414413.
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