Leerkracht
Fontein | Groep Instroomgroep | 24 - 32 uur / 32 - 40 uur

Wie zoeken we precies?
Wij zoeken een enthousiaste collega met passie, die inspirerend en met warme betrokkenheid de visie van Fontein
draagt. Je denkt in mogelijkheden en kansen en werkt nauw samen met collega’s en ouders.Klinkt dit jou als muziek in
de oren en trek je hierbij graag samen op met je collega’s? Stuur dan je CV, we nodigen je graag uit voor een gesprek!
We hopen je snel te mogen ontmoeten.

Wat heb jij te bieden?
• Je bent in ieder geval in het bezit van een pabo-diploma of je bent leraar in opleiding.
• Je vindt het van meerwaarde om jezelf te blijven ontwikkelen
• Je hebt oog voor de onderwijsbehoeften en talenten van de kinderen
• Je bent positief ingesteld en straalt dit ook uit

Octantschool Fontein in een paar zinnen:
• Een school waar er van en met elkaar geleerd wordt
• Een team die enthousiast en betrokken is
• EDI (Expliciete Directe Instructie) wordt op school toegepast
• Er wordt gewerkt vanuit het OPO (Opbrengstgericht Passend Onderwijs) gedachtengoed
• Waar je je persoonlijk kan ontwikkelen
• Met goede begeleiding d.m.v. een inwerkplan
• Kanjerschool
• Wetenschap & technologie komt in o.a. in het ontdeklab Xperio naar voren.
• Kinderen denken actief mee over veiligheid en duurzaamheid (Eco-school)
Fontein is onderdeel van Octant, stichting voor primair christelijk onderwijs. Octant telt negen christelijke basisscholen,
waaronder een kindcentrum en een school voor speciaal basisonderwijs, verdeeld over tien locaties in Pijnacker,
Nootdorp, Delfgauw en Den Haag.

Details
• Ingangsdatum: per 1 januari 2022 (andere data in overleg)
• Werktijdfactor: 0,8 of meer in overleg
• Standplaats: Den Haag - Ypenburg
• Aanstelling: je krijgt een Octantbenoeming met (uitzicht op) een vaste aanstelling

Interesse?
We zien je korte motivatie met je cv graag verschijnen. Wil je eerst meer informatie voordat je
solliciteert, bel of mail dan naar Robert Bakker, adjunct directeur Fontein op 015-3106066 of via
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r.bakker@octant.nl
Kijk ook op www.fontein-octant.nl voor meer informatie over de school.
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