Stichting Meer Primair zoekt met ingang van 13 maart 2018 tot en met
21 juli 2018, in verband met zwangerschapsverlof, voor basisschool
Klavertje Vier

Een leerkracht
groep 7 (m/v)
wtf 0,4
donderdag en vrijdag
Stichting Meer Primair wordt gevormd
door achttien basisscholen, gelegen in
de woonkernen Abbenes, Buitenkaag,
Badhoevedorp en Hoofddorp. De
stichting is werkgever van 540
medewerkers, die onderwijs
verzorgen voor circa 6000 leerlingen
in de Haarlemmermeer. De
verantwoordelijkheid voor het
besturen van de stichting ligt bij het
College van bestuur.
Meer informatie over Meer Primair
vindt u op www.meerprimair.nl

RKBS Klavertje vier is een grote
basisschool in de wijk Floriande en is
onderdeel van de Community School
‘In de breedte’. De school met circa
850 leerlingen is verdeeld over 32
groepen. RKBS Klavertje vier is een
ambitieuze school. We dagen de
kinderen en onszelf uit. We willen het
beste uit alle kinderen halen en dat
gaat verder dan alleen het behalen
van de kerndoelen. Daarom werken
wij volgens het concept van boeiend
onderwijs met de methodiek van
spelend en onderzoekend leren.

Klavertje Vier biedt jou:
- een school volop in ontwikkeling;
- een onderwijskundig concept met heterogene groepen en individuele
aandacht;
- zorgverbreding in de groep;
- een hardwerkend en enthousiast team;
- als belangrijke kenmerken: ‘samenwerken, respect en veiligheid’;
- de mogelijkheid om met de meest recente lesmethodes te werken.
Klavertje Vier zoekt een leerkracht die:
oog heeft voor elk individu (leerling, ouders, collega’s);
meewerkt aan een open en veilige sfeer voor leerlingen, ouders en
collega’s;
werkt met het IGDI model;
bekend is of open staat voor het concept van spelend en
onderzoekend leren;
bekend is met de Kanjertraining (is een pre);
reflecteert;
leerlingen kan motiveren;
inspeelt op de onderwijsbehoeften;
een goed klassenmanagement heeft;
enthousiast is en passie heeft voor het werk.

Wil je meer weten, neem dan contact op met Margot Andriessen, directeur
Klavertje Vier, telefoonnummer 023-5619050.
Sollicitatiebrieven kun je mailen naar info@meerprimair.nl, o.v.v.
Klavertje Vier leerkracht groep 7.
Uitbreiding naar 1,0 WTF is mogelijk in de vervangingspool van
Stichting Meer Primair
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