Leerkracht/specialist middenbouw
Schatkaart | Groep | 24 - 32 uur / 32 - 40 uur

Wie zoeken we precies?
Schatkaart groeit door en wij hebben ruimte voor een leerkracht-specialist (L10/L11). Wil jij een belangrijke bijdrage
leveren aan gepersonaliseerd onderwijs volgens Kunskapsskolan? Je wordt leerkracht van een middenbouwgroep.
Samen met een collega ben je verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod aan kinderen in de leerjaren 3, 4 en 5.

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 een goede kennis van leerlijnen en kan deze differentiëren in combinatiegroepen
• Je hebt oog voor de onderwijsbehoeften en talenten van de kinderen
• Je bent positief ingesteld en straalt dit ook uit
• Je krijgt energie als onderdeel van een team dat met elkaar vorm geeft aan een eigentijds onderwijsconcept

Octantschool Schatkaart in een paar zinnen:
• In (door)ontwikkeling naar gepersonaliseerd leren volgens Kunskapsskolan
• Een school die aan onderwijsvernieuwing doet
• Groepen van maximaal 25 leerlingen
• Waar je je persoonlijk kan ontwikkelen
• Met goede begeleiding d.m.v. inwerkplan
• Met een bevlogen dynamisch en professioneel team
• Kernwaarden: duurzaam samen, ontdekkend leren en zelfbewustzijn
• Bekijk ook dit filmpje
Schatkaart 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 augustus 2021
• Werktijdfactor: 0,6 of meer in overleg
• Standplaats: Pijnacker

Interesse?
We zien je korte motivatie met je cv graag verschijnen. Wil je eerst meer informatie voordat je
solliciteert, bel of mail dan naar Sanne van Gulik, (waarnemend) directeur Schatkaart op
015-3692183 of via s.van.gulik@octant.nl
Kijk ook op www.schatkaart-octant.nl voor meer informatie over de school.
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