Wij zijn op zoek naar een groepsleerkracht voor de midden-bovenbouw die ons team komt
versterken.
De Noord.
Basisschool de Noord is een openbare school in Ridderkerk, in het hart van de wijken Drievliet, Centrum en
Oost. De school telt momenteel 300 leerlingen die verdeeld zijn over 13 groepen. Op onze school gaan wij uit
van de eigenheid van iedereen. In een warme sfeer, binnen een veilige setting worden er betekenisvolle en
uitdagende activiteiten aangeboden, zowel in de klassen als op ons uitdagende Leerplein. De kinderen doen
hierdoor kennis op en leren vaardigheden aan, die zij nodig hebben om zich te ontwikkelen tot zelfverzekerde,
zelfstandige mensen. Een onderdeel hiervan is onze EarlyBird certificering, wij bieden een doorlopende leerlijn
Engels vanaf de peuters t/m groep 8 aan. Wij zijn trots op onze school, ons team en natuurlijk onze leerlingen.
Wil jij hier ook deel van uitmaken? Reageer dan op onze vacature.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste groepsleerkracht.
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van de
leerlingen, levert bijdragen aan de onderwijsontwikkeling en de schoolorganisatie en neemt deel aan
professionaliseringsactiviteiten van het onderwijsteam. Heeft affiniteit en ervaring met werken met het kind uit
de midden- bovenbouw en een duidelijke visie op onderwijs.
Onze toekomstige collega;
• heeft een afgeronde PABO-opleiding; of het moment van afstuderen is in zicht;
• is positief en enthousiast;
• werkt met een professionele instelling;
• communiceert tijdig, duidelijk, open en transparant met kinderen, ouders en collega’s;
• heeft kennis van en kan werken volgens het effectief direct instructiemodel, coöperatief leren en werkt
op basis van doelen;
• is ICT-vaardig;
• heeft affiniteit met het geven van Engels.
Wij bieden;
• een leuke werkplek binnen een fijn team;
• een tijdelijke aanstelling per 1 augustus 2022 met uitzicht op vast, 0,6 – 1,00 FTE;
• de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen en te professionaliseren;
• salaris conform CAO PO schaal L10 of L11. De exacte inschaling vindt plaats op basis van het
arbeidsverleden.
Procedure en contactinformatie.
Solliciteren kunt u via onze vacaturesite https://vacatures.ozhw.nl
Voor vragen over de functie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de directeur van de school,
mevrouw Ingrid van Rookhuizen, bereikbaar via telefoonnummer 0180-422567 of
ingrid.van.rookhuizen@ozhw.nl

