Heb jij nog
vragen?
Ben jij nieuwsgierig?
Dan ben jij van harte welkom als leerkracht voor groep 5-6
op Daltonschool Daalhuizen in Velp
vanaf 1 augustus 2022
0,8 FTE

Daltonschool Daalhuizen is een openbare basisschool in Velp. De school telt ruim 420 leerlingen,
verdeeld over 16 groepen. De gemiddelde groepsgrootte is 29 leerlingen. Er wordt onderwijs gegeven
door een team van 27 leerkrachten onder leiding van een adjunct directeur, een directeur en
ondersteund door twee intern begeleiders, een administratief medewerker en een huismeester. Er
wordt gewerkt vanuit de kernwaarden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie
en effectiviteit. Dit is te zien aan de wijze waarop het onderwijs wordt gegeven en aan de wijze
waarop we met elkaar omgaan.
Meer informatie over ons schoolconcept? Bekijk onze website: www.daalhuizenvelp.nl.
Wij zoeken een leerkracht die:
•
de kernwaarden van het Daltononderwijs een warm hart toedraagt;
•
een veilige, uitdagende, stimulerende beweegomgeving organiseert, waarin kinderen zich
gewaardeerd en gemotiveerd voelen;
•
op zoek is naar een fijne werkplek waar je samen met je collega’s jezelf volop kunt
ontwikkelen;
•
eigen talenten en kwaliteiten graag deelt met collega’s;
•
gespecialiseerd is op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid en/of rekenonderwijs.
Je bent welkom op Daalhuizen; een fijne, veilige school met een open en enthousiast team, waar je
je meteen welkom en gezien zult voelen. Waar voortdurend wordt gewerkt aan
onderwijsvernieuwing, en we zeker ook kijken naar wat er allemaal al goed gaat. En dat is heel veel!
Wij beloven onze leerlingen:
Zelf denken, samen doen!
Op ODS Daalhuizen krijg je de vrijheid en de ruimte die je nodig hebt om je te ontwikkelen tot een
zelfbewust, verantwoordelijk en zelfstandig individu. Je leert jezelf en jouw unieke talenten goed
kennen en je zelfvertrouwen groeit. Zelfstandig werken kun je goed, maar je weet ook dat je samen
meer kunt dan alleen. Onze school is voor jou een oefenplaats om te werken aan vaardigheden die
je later nodig hebt in de samenleving.
IkJijWij
Nieuwsgierig naar de toekomst! Ben jij ook nieuwsgierig? De Scholengroep Veluwezoom bestaat uit
10 reguliere scholen en 1 SBO. Wij leren, onderzoeken en ontwikkelen in onze netwerkorganisatie.
Daarin is jouw expertise welkom! Kijk op onze website www.scholengroepveluwezoom.nl.

Word je blij als je deze vacature leest? Kom jij ons onderwijs versterken? Solliciteer dan direct! Of
wil je meer informatie? Neem dan contact op met Majorie Metzke, directeur. Zij is telefonisch
bereikbaar op de school (026-3619346).
Je motivatie en curriculum kun je voor 16 mei 2022 per email richten aan
h.dierssen@scholengroepveluwezoom.nl
De gesprekken vinden plaats op donderdag 19 mei van 16:00-18:00 u en op maandag 23 mei van
16:00-18:00 u.

