Bovenbouw collega gezocht! (WTF o,5000)
Ben jij de collega die deze lege plek wil komen opvullen?

Onze Missie:

Profiel van de school
Twee jaar geleden hebben we unaniem als team gekozen om ons onderwijs om te gaan gooien.
We hebben een prachtig nieuwe visie geschreven, waarbij bovenaan staat, dat we voor ieder kind
de mooiste weg willen plaveien. Dit willen we gaan doen door het leerstofjaarklassensysteem
langzaam los te laten en ons te gaan richten op persoonlijke doelen van kinderen.
Verder is De Molenwiek een katholieke basisschool in Bovenkarspel met 13 groepen. Met een
enthousiast en leergierig team van ongeveer 24 personeelsleden. In de bovenbouw werken we
veel en goed samen, hebben we veel lol en helpen we elkaar waar nodig.
In het schooljaar 2019/ 2020 zullen we steeds meer gaan werken met stamgroepen, en met het
werken binnen een unit volgens het Slimfit principe. In februari zijn we een nieuwe groep 3
gestart. Ons onderwijs zal steeds meer in halve jaren worden onderverdeeld; fasenonderwijs.
In de middagen zullen we steeds meer gaan inzetten op de talenten van kinderen middels
portfolio’s. We gaan werken met schoolpoort.
Rondom wereldoriëntatie werken wij met Leskracht. Thematisch en onderzoekend leren. Ook
onze taallessen worden daaraan verbonden.
Ben jij degene die bij ons op de bank wil plaatsnemen?
Van de kandidaat verwachten wij:
- Een enthousiaste, gemotiveerde en proactieve houding.
- Pedagogisch en communicatief sterk.
- Oog voor de (onderwijs)behoeften van kinderen.
- De wil om te leren.
- Een goede samenwerking met collega’s/teamleden
- In het bezit van een PABO-diploma
Arbeidsvoorwaarden
- WTF van 0.5000
- een inspirerende leer- en werkomgeving in Stede Broec, Bovenkarspel
- een gezellig, betrokken en gemotiveerd team. (met op vrijdagmiddag vaak een borrel)
- een open sfeer, waarin je veel van, door en met elkaar kunt leren.
- begeleiding op maat door ervaren collega's
- mogelijkheden tot scholing en verdere ontwikkeling
Sollicitatie informatie
We ontvangen je motivatiebrief en CV graag uiterlijk op 24 mei 2019 via de mail op
info@bsdemolenwiek.nl t.n.v. Mariëlle van Wijk – Medema.
Voor vragen mag je contact opnemen met Maud Koomen-Kooistra. (ma-di-wo na 14.00 uur en do
ochtend tot 11.30 uur)
De procedure zal plaats vinden in de laatste week van mei en eerste week van juni.

Acquisitie n.a.v. de vacature wordt niet op prijs gesteld.

