Leerkracht onder/middenbouw
Vlinderboom | Groep 1/2 | 8 - 16 uur / 16 - 24 uur

Wie zoeken we precies?
Je bent een enthousiaste leerkracht (L10/L11) voor de onder- en/of middenbouw, groep 1 t/m 5, die onze visie deelt.
Elke leerling maakt zijn eigen ontwikkeling door. Als leerkracht begeleid jij die leerlingen en stimuleert ze om tot leren
te komen. Je zorgt voor een goed pedagogisch klimaat. Iedere leerling praat mee over zijn eigen leerproces.

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 kan goed samenwerken.
• Je bent positief ingesteld en straalt dit ook uit.
• Je bent bereid verder te leren en mee te denken met het beleid van de school.

Octantschool Vlinderboom in een paar zinnen:
• De leerkracht doet ertoe.
• Een groeischool met het vijfgelijke dagen model.
• We groeien naar een nieuwbouw in 2022 .
• We werken nauw samen met SkippyPePijN en vormen dan een Kindcentrum.
• De Kanjertraining draagt bij aan een prettig pedagogisch klimaat.
• Onze school werkt met EDI (Expliciete Directe Instructiemodel).
• We hebben een gymleerkracht op school.
• Een eventcommissie zorgt voor het organiseren van activiteiten.
Vlinderboom 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: per 1 oktober 2021
• Werktijdfactor: 0,4
• Standplaats: Pijnacker Keijzershof
• Aanstelling: je krijgt een Octantbenoeming 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 Hanneke de Frel, directeur Vlinderboom of Michelle Kraan, adjunct-directeur op
015-3694106 of via h.de.frel@octant.nl
Kijk ook op www.vlinderboom-octant.nl voor meer informatie over de school.
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