Word onze onmisbare kracht: de leerkracht van groep 8!
Rooms-Katholieke basisschool de Klimop is dé school in Hoofddorp waar kinderen zich veilig voelen en
met plezier naar school gaan. De Klimop is trots lid van Stichting Meer Primair. Meer Primair wordt
gevormd door zeventien basisscholen in Hoofddorp en omgeving. De stichting is hiermee werkgever
van 540 medewerkers, die onderwijs verzorgen voor circa 6000 leerlingen in de Haarlemmermeer. De
Klimop zelf telt ruim 410 leerlingen, verdeeld over 17 groepen. Als basisschool richten wij ons
onderwijs in, middels onze slogan 'vandaag leren voor morgen'. Hierbij streven wij naar de meest
optimale balans tussen het bieden van steun én zelfstandigheid om zo het maximale uit elke leerling
én collega te kunnen halen.
Ons team is hecht en we vinden het dan ook belangrijk om samen kinderen een vliegende start te
geven. Ons onderwijs wordt daarom gekenmerkt door het werken met parallel klassen. Dit geeft ons
team onderling de mogelijkheid om te sparren en reflecteren op bijvoorbeeld verschillende
lesinvullingen. Ons team bestaat uit 38 collega's en vanaf 1 oktober 2020 komt er een plek vrij. Wij zijn
op zoek naar een ervaren leerkracht voor de bovenbouw die graag op een grotere basisschool werkt.
Een leerkracht die kinderen van verschillende achtergronden samenbrengt, laat zien dat alle kinderen
gelijk zijn en ze laat ervaren dat ze door samen te werken veel kunnen bereiken.
Wij zoeken een collega die:
In het bezit is van het diploma leerkracht basisonderwijs;
Ervaring heeft met lesgeven in de bovenbouw (een track record van groep 8 is een prè);
Al onze leerlingen zich veilig, vertrouwd en verbonden laat voelen op school;
Leerlingen in groep 8 weet te motiveren, te begeleiden en uit te dagen;
Communicatief sterk onderlegd is en bijdraagt aan ons sterke pedagogisch klimaat.
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✓
✓
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Wij bieden jou:
Een uitdagende functie als leerkracht groep 8 (wtf 1.0) per 1 oktober aanstaande*;
Een aanstelling binnen een hecht, gedreven en betrokken team;
Een ambitieuze werkomgeving en intensieve persoonlijke begeleiding;
Volop mogelijkheden om jouw talenten te ontwikkelen;
Toegang tot kennis die wij graag binnen de Klimop en Meer Primair-breed delen.
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Interesse? Wie weet worden we collega's!
Kijk voor meer informatie op www.bs-klimop.nl, neem contact op met de directeur Dhr. A. Peters via
023-5613216 of solliciteer direct door jouw CV en motivatiebrief te sturen naar
personeel@meerprimair.nl o.v.v. 'Vacature RKBS Klimop groep 8 2020'.
*Eerder of later starten dan 1 oktober 2020 is bespreekbaar evenals een wtf van 0,8 - 1,0.

