Ben jij die talenvolle leerkracht die voor
een goed pedagogisch klimaat gaat in de klas?
Dan staan de leerlingen van onze groep 3 te trappelen om bij jou in de klas te zitten!
Wij zijn op zoek:
naar een leerkracht groep 3
per 1 december 2022
0,8 fte (4 dagen)

De Kopermolen:
Een basisschool die staat in een bosrijke omgeving in Klarenbeek.
Het doel van ons onderwijs is dat wij willen bereiken dat iedere leerling die kennis en vaardigheden
kan verwerven, die het nodig heeft om een zelfstandig, nieuwsgierig, sociaal en kritisch denkend
mens te worden in onze samenleving. Kennis en vaardigheden verwerf je door over dingen na te
denken en hierin uitgedaagd te worden door interessante vragen. Maar ook door dingen te doen,
te ontdekken en te onderzoeken. Deze combinatie zorgt voor optimaal leren. Vandaar onze missie:
Leren door denken en doen! De belangrijkste kernwaarden die in ons dagelijks handelen en
onderwijs terugkomen zijn passie voor ons werk en trots op wat we doen. We hebben vertrouwen in
elkaar en bieden ruimte voor ontwikkeling. Dit willen we ook overbrengen op onze leerlingen.
“Leren door denken en doen!”

Wat verwachten wij van jou?
je hebt een pabo-diploma
je hebt een gymbevoegdheid (niet noodzakelijk)
je hebt een positieve, pedagogische basishouding en oog voor ieder kind
je hebt een open en groeiende mindset en denkt in mogelijkheden
je bent proces en ontwikkelingsgericht en denkt mee
je hebt een open houding richting leerlingen, ouders en collega’s
and last but not least…. verwonder je, wees nieuwsgierig en stel (jezelf) continu vragen!

Wat bieden wij jou:
een gezellig, enthousiast en collegiaal team dat voor elkaar klaar staat
enthousiaste, lieve en betrokken leerlingen
betrokken ouders/verzorgers die graag met jou samenwerken
een omgeving waar jouw inbreng op prijs wordt gesteld

Procedure en contactinformatie
Stuur je motivatiebrief of vlog samen met je CV voor 28 september 2022 naar Henriëtte van der Wal
(directeur), h.vanderwal@skbg.nl
Op 29 september 2022 hoor je of je 30 september 2022 op gesprek mag komen.
Mocht je voor die tijd meer informatie nodig hebben, dan kun je dat via hetzelfde mailadres
opvragen, onze website bezoeken www.bsdekopermolen.nl of bellen naar school: 055-3011462 en
vragen naar Henriëtte van der Wal

