Enthousiast I betrokken I communicatief

LEERKRACHT
BOVENBOUW
Fulltime
Wil jij op IKC De Watersnip het team versterken? Ben jij een
enthousiaste, positieve en stevige leerkracht voor de
bovenbouw? Dan past deze vacature perfect bij jou!
Onze school
IKC De Watersnip is een groeiende openbare basisschool in de wijk
Buytenwegh in Zoetermeer. Onze speerpunten zijn: modern onderwijs,
veilige leeromgeving en kunst en cultuur. Trots zijn we op de goede
resultaten die we behalen, onze sterke zorgstructuur en de aandacht
die we hebben voor talentontwikkeling. We bieden het VVE programma aan en hebben een schakelklas.
Hoe jij kan bijdragen
Wij zijn op zoek naar een fijne collega die in het bezit is van een pabodiploma, ambitieus is en plezier heeft in het vak. Je bent een pedagoog die sociaal sterk is in de klas. Je handelt naar de behoefte van
de individuele leerling en kan didacticus goed differentiëren.
Je bent digitaal onderlegd, communicatief vaardig en benaderbaar
voor leerkrachten, ouders en kinderen. Feedback geven en ontvangen
is voor jou vanzelfsprekend en je kunt reflecteren op je eigen handelen. En heb je als leerkracht ook RT- of IB-ervaring of een master
gevolgd? Dan maken wij ook graag kennis met je.

Samen in ontwikkeling

IKC De Watersnip
maakt onderdeel uit
van Stichting OPOZ.
Een bruisende en vooruitstrevende organisatie waarbinnen volop
oog is voor talent en
ruimte voor de ontwikkeling daarvan.
Werken bij OPOZ
betekent samen in
ontwikkeling zijn.
Wij investeren in het
welzijn en de groei
van onze onderwijsprofessionals. Zo kunnen zij op inspirerende
en lerende wijze hun
vak uitoefenen. Iedere
dag een beetje beter.
Wil jij ook werken bij
een vooruitstrevende
organisatie waar
ontwikkeling centraal
staat? Reageer dan
op deze vacature.

Wat wij jou bieden
IKC De Watersnip is een groeiende school met geweldige kinderen
en met een positieve werksfeer. We hebben goede faciliteiten en
werken met moderne onderwijsmethoden. Je wordt met open armen
ontvangen en we bieden je een leuke werkplek binnen een enthousiast
en gedreven team. Het is een divers team waarbinnen iedereen zijn
verantwoordelijkheid kan en mag nemen.
We zijn een school met een professionele cultuur en veel ruimte voor
persoonlijke groei. Als leerkrachten leren we van en met elkaar en
maken samen met de leerlingen en de schoolleiding het onderwijs
steeds een beetje beter. Samen gaan we voor kwalitatief goed en inclusief onderwijs. De functie afhankelijk van opleiding en werkervaring
ingeschaald wordt in L10/L11.
Interesse?
Wil je meer weten over deze leuke functie? Dan kun je contact
opnemen met Kim Hissink, adjunct-directeur van IKC De Watersnip,
079-3515723 of k.hissink@opoz.nl.
Kom solliciteren!
Ben je enthousiast? Stuur je brief en CV naar k.hissink@opoz.nl.
We zien uit naar je reactie!

“Op IKC De Watersnip hebben ze veel oog voor het
individuele kind. Aan mijn zoon die lezen ook in groep 4
nog lastig vindt, wordt extra aandacht besteed om beter
te leren lezen waardoor lezen ook leuker wordt. Maar
ook aan onze kleuterdochter wordt extra uitdagingen
aangeboden in de plusklas om de laatste maanden bij
de kleuters leuk en leerzaam te houden.”

www.opoz.nl/werkenbij

IKC De Watersnip
César Franckrode 70
2717 BG Zoetermeer
(079) 351 57 23
watersnip@opoz.nl
www.ikcdewatersnip.nl
Directeur
Anita van der Veen

