Leerkracht
Ackerweide | Groep Alle groepen | 32 - 40 uur

Wie zoeken we precies?
Wij zoeken een enthousiaste leerkracht die bewust kiest voor ontwikkelingsgericht onderwijs en samen met het team
het onderwijs aan de kinderen wil vormgeven.
Ben jij die leerkracht die het verschil maakt bij onze kinderen? Ben jij die leerkracht die oog heeft voor elk individueel
kind en weet je een prettig en positief leer- en leefklimaat in de klas te creëren? Dan zoeken wij jou!

Wat heb jij te bieden?
• Je hebt onderwijsbevoegdheid voor primair onderwijs;
• Je hebt kennis en ervaring en dit wil je ook graag delen met je team;
• Je bent toegankelijk richting kinderen en ouders;
• Je bent enthousiast en oplossingsgericht;
• Relevante werkervaring in het onderwijs, opgedaan in de praktijk of tijdens stage.

Octantschool Ackerweide in een paar zinnen:
• Wij werken ontwikkelingsgericht; aan de hand van 5 of 6 thema's per jaar worden actuele onderwerpen uitgediept,
waarbij spelend- en onderzoekend leren centraal staan.
• De thema's zijn gericht op de belevingswereld van de kinderen en de leidraad in ons dagelijks lesprogramma. Brede
persoonsontwikkeling staat hierbij voorop.
• We passen ons onderwijs aan op de leerbehoefte van ieder kind.
• We bieden een vooruitstrevende lerende organisatie met uitstekende mogelijkheden om je te ontwikkelen als
professional.
Ackerweide is onderdeel van Octant, stichting voor christelijk primair onderwijs. Octant telt negen christelijke
basisscholen, waaronder een kindcentrum en een school voor speciaal basisonderwijs, verdeeld over elf locaties in
Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Den Haag.

Details
• Ingangsdatum: per 1 augustus 2022
• Werktijdfactor: 1,0
• Standplaats: Pijnacker
• Aanstelling: je krijgt een Octant benoeming met (uitzicht op) een vaste aanstelling

Interesse?
We zien je sollicitatie graag verschijnen!
Wil je eerst meer informatie voordat je solliciteert, bel of mail dan naar Nils Brobbel, directeur Ackerweide, telefoon
015-3612304 / 06-18935444 of mail: n.brobbel@octant.nl
Kijk ook op www.ackerweide-octant.nl voor meer informatie over de school.
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