Zoekt per 1 augustus 2022 een leerkracht voor de unitgroep*
0,8 FTE
*We willen graag in gesprek over eventuele voorkeuren die je hebt qua unit.
Leerkrachten met affiniteit voor het oudere kind kunnen zeker op onze nieuwsgierigheid
rekenen.
Onvoorwaardelijk samen!
Ben jij een enthousiaste en flexibele teamspeler die denkt in kansen en mogelijkheden?
Heb je zin om samen met een bevlogen en deskundig team onderwijs aan onze kinderen
te geven?
Op ’t Sterrenbos werken we in units. Met twee (of drie) vaste groepsleerkrachten geef je
onderwijs in een unit. Komend jaar hebben we vier units. Een onderbouw, lage
middenbouw, middenbouw en bovenbouw. Je werkt in deze unit met een vaste collega
naast je. Samen geef je de lessen vorm, je geeft onderwijs en ondersteunt de kinderen in
je unit. Met je collega kun je sparren en overleggen en kom je tot goed onderwijs aan onze
kinderen. Samen weten jullie meer!
Binnen ons team is ruimte voor jouw expertise en deskundigheid!
Op ’t Sterrenbos geven we Sterrentijd een belangrijke plaats in ons onderwijs.
Sterrentijd is het moment waarop we kinderen hun talent laten ontdekken, er is ruimte
voor creativiteit, techniek, drama, dans, koken, natuur en nog veel meer.
’t Sterrenbos biedt onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar. We zijn een speciale
basisschool en hebben onze kinderen beloofd
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leren leuk is!
we je helpen ontdekken waar je goed in bent
je leert met hart, hoofd en handen
het tempo dat bij jou past goed is.

’t Sterrenbos gaat zich de komende jaren verder ontwikkelen naar een organisatie die
intensief samenwerkt met reguliere scholen om te komen tot goed, passend onderwijs.
We gaan samenwerkingsverbanden aan en geven ondersteuning op de reguliere scholen.
IkJijWij Nieuwsgierig naar de toekomst! Ben jij ook nieuwsgierig? En word je
blij als je deze vacature leest? Kom ons team versterken en solliciteer direct!
Je sollicitatie kun je voor 2 juli 2022 per email richten aan
h.dierssen@scholengroepveluwezoom.nl onder vermelding van sbo ’t
Sterrenbos.
De gesprekken vinden plaats op woensdag 6 juli 2022 op ’t Sterrenbos, Van
Limburg Stirumstraat 29, 6951 EB Dieren.

