MAAK JIJ HET VERSCHIL?
Wij zoeken DE Leerkracht bovenbouw 0,8 fte (evt. 0,6 fte)
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Groep: 6/7 en 7/8
1 januari 2022 (in overleg is eerder m ogelijk)

In het kader van de NPO subsidie zijn wij op zoek naar een flexibele leerkracht die aan onze groep
6/7 en 7/8 gekoppeld wil worden. Je neemt de groep regelmatig over en werkt daarnaast m et
groepjes kinderen voor bepaalde vakgebieden. In de m iddagen werk je o.a. m et thematisch
werken voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek m et de m ethode DA Vinci.
Ben jij?
- Die flexibele leerkracht die de kernwaarden van het Daltononderwijs een warm hart toedraagt?
- Iem and m et passie voor kinderen in de bovenbouw?
- Iem and die m ee wil werken aan het verder groeien m et thematisch werken?
- Ook nog eens op zoek naar een fijne werkplek waar je sam en m et je collega’s jezelf volop kunt
ontwikkelen?
Wie zijn wij?
De Prinses Margrietschool is een openbare Daltonschool. Een plek waar kinderen hun talenten
m ogen ontdekken en mogen laten zien wie ze zijn. We werken in een deskundig en am bitieus
team . Ouders zijn erg betrokken bij de school en het onderwijs aan hun kind. De Prinses
Margrietschool hoort bij Scholengroep Veluwezoom, een stichting voor openbaar prim air onderwijs.
Sam enwerken en zoveel m ogelijk bijdragen vanuit talenten vinden wij erg belangrijk.
Op de Margrietschool:
- hebben wij plezier in leren
- ontdekken wij onszelf en onze talenten
- werken wij sam en
- dragen wij verantwoordelijkheid
- zijn wij nieuwsgierig
- bereiden wij ons voor op de toekomst
Invulling bij 0,8 fte:
Op m aandag werk je op de Expeditie in Dieren en ondersteun je in groep 6/7/8.
Op dinsdag sta je voor groep 7/8 op de Margrietschool.
Op donderdag wissel je per week tussen groep 6/7 en 7/8 op de Margrietschool.
Op vrijdag werk je in de ochtend m et groep 7a (7 leerlingen) en in de m iddag m et kleine groepjes
kinderen uit groep 6/7 en 7/8.
Invulling bij 0,6 fte:
Zie bovenstaande invulling, de m aandag op basisschool de Expeditie in Dieren kom t dan te
vervallen.
Meer inform atie over ons schoolconcept? Bekijk onze website: www.prinsesmargriet-spankeren.nl
of bel m et Dennis de Ruiter 06-29089227 (directeur van de Prinses Margrietschool en de Expeditie)
We zien graag je m otivatie en cv voor 26 novem ber ’21 tegemoet. Je kunt dit e -m ailen naar
h.dierssen@scholengroepveluwezoom.nl. De gesprekken vinden plaats in week 48.

