Vacature 0,2 FTE
Leerkrachten voor verlengde schooldagen
per 01-12-2020

Scholengroep Veluwezoom, stichting voor openbaar primair onderwijs, telt tien openbare
basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs. Ongeveer 180 medewerkers
geven onderwijs aan circa 1720 kinderen. De scholen van Veluwezoom werken aan de
gezamenlijke missie en leggen op schoolniveau hun eigen accenten. Belangrijke pijlers in
het strategisch beleidsplan zijn: Focus op hoge opbrengsten en onderwijsinnovatie.
Nieuwsgierigheid en Samenwerking in een rijke leeromgeving.
“Nieuwsgierigheid is een motor voor leren en ontwikkelen. Als je nieuwsgierig bent heb je
een open blik, ben je benieuwd naar de ander, naar hoe het zit, wat de volgende stap kan
zijn. Scholengroep Veluwezoom zet nieuwsgierigheid in het hart van het onderwijs. De
openbare identiteit vertalen we in IKJIJWIJ. Het staat voor samen ontwikkelen, samen
bouwen, samen leren. Voor en door onszelf, onze leerlingen en hun ouders. Iedereen, van
peuter tot leerkracht, wordt uitgedaagd om zichzelf te zijn. IKJIJWIJ gaat over
eigenaarschap, over zelfbewust en oplossingsgericht zijn. Het versterkt onze
innovatiekracht en open cultuur.”
Hier geloven wij in, en jij?

Corona heeft een flinke impact op de maatschappij en daarmee ook op het onderwijs.
Zeker toen de scholen in het voorjaar een tijd dicht waren. Hoewel de scholen nu weer
open zijn en de meeste kinderen weer fysiek onderwijs krijgen, zijn er kinderen die een
leerachterstand hebben opgelopen. Kinderen waarbij het leren een uitdaging is. Reden
voor de Scholengroep om een nascholingsprogramma aan te bieden. Verlengde
schooldagen waarbij kinderen in een kleine setting een extra zetje krijgen. Een kans om
de achterstand een stukje in te halen en zo mee te kunnen blijven doen!
Voor dit nascholingsprogramma zoeken wij bevlogen leerkrachten!
Opzet van het project verlengde schooldagen:
o In drie plaatsen gaan dergelijke verlengde schooldagen van start; Dieren, Rheden
en Velp.
o Op iedere locatie worden kinderen verdeeld in twee groepen: de middenbouw
(groep 4/5(6)) en de bovenbouw (groep (6)/7/8).
o Een verlengde schooldag duurt vijf kwartier en vindt vier keer per week plaats (2x
in de middenbouw en 2x in de bovenbouw). De bijeenkomsten zijn aansluitend
aan de schooltijden van schoollocatie.
o De leerkrachten van de drie locaties vormen samen de “werkgroep verlengde
schooldagen” Met elkaar zorgen zij voor een passend onderwijsaanbod.
o De werkgroep wordt aangevuld met de “leerkracht digitale school” die zorgt dat
de verlengde schooldagen ook digitaal ondersteund worden.
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o

Er is voor iedere locatie een vacature voor 0,2 FTE. Dat is 8 uur waarvan 2,5
contacturen voor de middenbouw, 2,5 uur voor de bovenbouw en 3 uur
voorbereiding en overleg binnen de werkgroep.

Wij zoeken een leerkracht die flexibel is en goed kan schakelen tussen de verschillende
leerjaren en vakgebieden
o aantoonbaar brede ervaring heeft in het basisonderwijs,
o affiniteit heeft met, en nieuwsgierig is naar een doelgroep waar leren niet altijd
vanzelf gaat,
o het leuk vindt om te pionieren,
o graag samenwerkt, maar ook autonoom beslissingen kan nemen,
o een HBO+ denkniveau heeft.
Wij bieden
o Een functie van 0,2 FTE in schaal 11 van de CAO-PO
o (0,2 voor locatie Dieren, 0,2 voor locatie Rheden en 0,2 voor locatie Velp)
o Een enthousiaste werkgroep om mee samen te werken
o Een fysieke werkplek op een van de Veluwezoom scholen
Stuur je sollicitatie voor 23 november 2020 via email aan
h.dierssen@scholengroepveluwezoom.nl
NB: leerkrachten die al voor Scholengroep Veluwezoom werken en interesse hebben in
een tijdelijke uitbreiding van hun vaste uren zijn uitgenodigd te reageren.

Voor vragen over de inhoud van de functie neem je contact op met: Ansje de la Croix
Adjunct - Directeur LeerRijk: a.de.la.croix@scholengroepveluwezoom.nl.
Tel: 06-48494366
Voor vragen over de arbeidsvoorwaarden neem je contact op met: Gea Wester
Sr. HR adviseur Scholengroep Veluwezoom: g.wester@scholengroepveluwezoom.nl.
Tel. 06-26542400
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