
Kom jij ons team versterken?

De Josephschool is per 1 augustus op zoek naar:

Een leerkracht voor groep 1/2
WTF 0.4 (twee dagen)

Wil jij ook zo graag ieder kind een stap verder helpen? 
Kom dan ons team versterken!

Wat wij van je vragen:

Een (bijna) afgeronde PABO opleiding 
Interesse in lerend spelen en thematisch onderwijs
Communicatief sterk
Oplossingsgericht
Een proactieve houding

Wat wij je bieden:

Een (bewust) kleine kleutergroep vol enthousiaste en leergierige kinderen
Een ervaren duo-collega en een flexibel en positief team waar je van harte welkom bent
Goede begeleiding en professionaliseringsmogelijkheden 
Voldoende ondersteuning bij het uitvoeren van je taken

Naar wie zijn wij op zoek:

Je zet je vol in om de basisschool voor een leerling onvergetelijk te maken.
Je kunt goed in teamverband werken en je staat open voor collegiale consultaties.
Je kunt kritisch naar je eigen handelen kijken.
Je bent in staat zelfstandig te werken binnen de school geldende afspraken en kaders.
Jij bent een betrokken gesprekspartner voor ouders. 
Je hebt een enthousiaste persoonlijkheid. 
Je neemt je verantwoordelijkheid en werkt graag aan je eigen ontwikkeling. 
Je levert je bijdrage aan de ontwikkeling van de gehele school door het delen van je kennis, het samen plannen van lessen en 
actief deelnemen aan overleggen.

Spreekt deze vacature je aan en ben jij die leerkracht en collega die wij zoeken, neem dan contact op met: Marloes Speelman, 
directeur a.i.
Stuur je CV en motivatiebrief naar: m.speelman@dejosephschool.nl

De Josephschool, in het prachtige groene 
Bloemendaal, is een kleine katholieke school 
met een duidelijke visie. Thematisch onderwijs 
waarbij processen en doelen centraal staan is 
ons uitgangspunt. We richten het onderwijs zo 
in dat ieder kind de ruimte krijgt zich verder te 
ontwikkelen. Daarnaast zijn we ervan overtuigd 
dat een veilig en prettig schoolklimaat 
onmisbaar is om tot leren en tot groei te 
kunnen komen. Op deze school werken we met 
een enthousiaste ploeg mensen die met veel 
plezier de schouders eronder zet. We leren 
graag met en van elkaar. 

Spreekt deze vacature je aan en ben jij die leerkracht 
en collega die wij zoeken, neem dan contact op met: 
Marloes Speelman, directeur a.i.
Stuur je CV en motivatiebrief naar: 
m.speelman@dejosephschool.nl


