Vacature Groep 1
De stichting Prohles zoekt voor de Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool voor basisonderwijs in Katwijk:
Heb jij de lerarenopleiding afgerond?
De Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool is met ingang van 6 januari 2020 op zoek naar een enthousiaste,
talentvolle leerkracht. Ben je beschikbaar van maandag tot en met donderdag voor onze groep 1c?
Het betreft de invulling van een instroomgroep.
In een notendop verwachten we van jou, dat …..
...je de lessen goed kunt voorbereiden en uitvoeren.
…je goed bent in het bouwen en onderhouden van relaties
met leerlingen, ouders en collega's.
...je betrokkenheid en aandacht van de leerlingen stimuleert.
…je flexibel bent.
...je een kei bent in het op orde brengen van je klassenmanagement.
…je je thuis voelt binnen de christelijke identiteit op onze school.
Je gaat deel uitmaken van…..
… het team op de Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool. Onze school is een grote school met 16 groepen en
een instroomgroep. Elke groep heeft een parallelgroep, je hebt dus altijd een sparring partner.
Het team van de Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool is steeds op zoek naar de beste manier om recht te
doen aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Ook werkt het team aan de verdere ontwikkeling
van het onderwijs. Zo wordt er op dit moment gewerkt aan de thema's meer- en hoog begaafdheid,
ouderbetrokkenheid en het muziekonderwijs. Ook jij kunt je op deze school volop ontwikkelen. Ons
schoolgebouw en de indeling maakt het mogelijk dat er ondanks de schoolgrootte een kleinschalige,
gezellige sfeer heerst.
Wil je meer weten over onze school, kijk dan op de website: www.brugghenschool.nl
Solliciteren?
Solliciteer door je brief met cv te mailen, of stuur een filmpje waarin jij jezelf presenteert naar
post@brugghenschool.nl
Voor vragen over deze functie kun je vragen naar Rijk van Ommeren of Margreet Ouwehand door te
bellen naar 0714081969 of een mailtje sturen naar post@brugghenschool.nl

