Leerkracht Flexklas (Plusklas)
Hoe leuk kan samen leren zijn?
Per 01-02-2021 | 0,4 FTE | Ma, di en/of woe
Weet jij precies wat slimme leerlingen nodig hebben? Vind je het leuk om voor deze leerlingen
moeilijkere opdrachten te bedenken? Geef jij deze leerlingen met het grootste gemak inzicht in hun
eigen leerproces en zorg je elke dag voor verbinding tussen deze leerlingen? Kortom, lijkt het jou leuk
om voor twee dagen per week, in je eigen lokaal, onze Flexklas onder jouw hoede te nemen? Lees dan
snel verder.
Vanaf 1 februari 2021 heb je de kans om onderdeel te worden van ons hechte team op RKBS de
Klimop in Hoofddorp. Wij zijn op zoek naar een gedreven leerkracht wiens persoonlijke missie het is in
zijn/haar lesaanbod naadloos aan te sluiten op de behoeften van elke leerling.
Wij zoeken een collega die:
In het bezit is van het diploma leerkracht basisonderwijs;
Ervaring heeft met lesgeven (aan begaafde leerlingen is een pré);
Al onze leerlingen zich veilig, vertrouwd en verbonden laat voelen op school;
Leerlingen in de Flexklas weet te motiveren, te begeleiden en uit te dagen;
Communicatief sterk onderlegd is en bijdraagt aan ons sterke pedagogisch klimaat;
De verbinding weet te leggen tussen werken in de Flexklas en de reguliere klas.
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Wij bieden jou:
Een uitdagende functie als leerkracht voor de plusklas per 1 februari 2021*;
Een aanstelling binnen een gedreven en betrokken team;
Een ambitieuze werkomgeving en 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 Leerkracht Flexklas RKBS Klimop’.
* De aanstelling is mogelijk uit te bereiden tot 0,6 FTE (0,2 FTE elders in school). Eerder starten dan 1 februari
2021 is bespreekbaar als ook de dagen waarop je zou willen werken.

