Leerkracht
Zonnestraal | Groep Alle groepen | In overleg

Wie zoeken we precies?
We zoeken een leerkracht met passie voor het onderwijs en die het leren vorm kan geven vanuit de kerndoelen. Een
rijke leeromgeving waarbij het kind gestimuleerd wordt speelt hierbij een grote rol. Klinkt dit jou als muziek in de oren
en trek je hierbij graag samen op met je collega’s? Stuur dan je motivatie en CV, we nodigen je graag uit voor een
gesprek! We hopen je snel te mogen ontmoeten.

Wat heb jij te bieden?
• Je bent in het bezit van een PABO-diploma.
• Je hebt een goede kennis van de leerlijnen en kan differentiëren binnen je groep.
• Je ziet samenwerken als een meerwaarde.
• Je bent positief ingesteld en straalt dit ook uit.

Octantschool Zonnestraal in een paar zinnen:
• Een lerende school met een open en prettige cultuur.
• Een team dat betrokken is en nauw samenwerkt.
• Leren Zichtbaar Maken en EDI (Expliciete Directe Instructie) wordt op school toegepast.
• Wetenschap & technologie komt in o.a. in het ontdeklab Xperio naar voren.
• Kinderen denken actief mee over Veiligheid en Duurzaamheid (Eco-School).
• Kernwaarden: duurzaam samen, ontdekkend leren en zelfbewustzijn.
Octantschool Zonnestraal 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 tien
locaties in Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Den Haag.

Details
• Ingangsdatum: 1 augustus 2022
• Werktijdfactor:. 0,6-1,0
• Standplaats: Ypenburg (Den Haag)
• Aanstelling: je krijgt een Octantbenoeming (met uitzicht) op een vaste benoeming.

Interesse?
We zien je sollicitatie graag verschijnen! Wil je eerst meer informatie voordat je solliciteert, bel of
mail dan naar Michel Fransen, directeur Zonnestraal of Hester Versleijen, adjunct-directeur op
015-3698244 of via m.fransen@octant.nl
Kijk ook op www.zonnestraal-octant.nl voor meer informatie over de school.
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