zoekt een enthousiaste leerkracht voor

stamgroep 3, 4, 5 (40 uur)
Onze school

Stamgroep 3, 4, 5

ZuiderKroon is een fijne, kleine, op
groei gerichte school in Fokkesteeg
Zuid. In de school heerst een sfeer
van onderlinge samenwerking en
saamhorigheid.

Groep 3, 4, 5 bestaat volgend schooljaar uit 25 leerlingen die met
en van elkaar leren volgens de principes van het Modern
jenaplanonderwijs. We werken met moderne methodes zoals
Snappet om onze leerlingen optimaal op hun eigen niveau uit te
kunnen dagen. Daarnaast geven we Engels vanaf groep 1.

Die sfeer valt samen met een actieve
en doelgerichte onderwijskundige
ontwikkeling onder de vlag van
‘modern jenaplan’-onderwijs.

Kom in ons team!

ZuiderKroon is eigentijds en gefocust
op persoonlijke groei en ontwikkeling
van leerlingen en leerkrachten.
De school is volop in beweging.
Toekomstperspectief
Op termijn verhuist ZuiderKroon naar
de nieuwe woonwijk Rijnhuizen, waar
we de enige school in de wijk worden
en de school alle kans krijgt op
verdere ontplooiing en profilering.
Deze bijzondere kans willen we graag
goed benutten en vormgeven.

Wij zoeken een collega die enthousiast wil bijdragen aan de verdere
ontwikkeling van de ZuiderKroon; nu en in de overgang naar de
nieuwe school. De kleinschaligheid van ZuiderKroon maakt dat je
betrokken bent bij alle ontwikkelingen in de school en nauw
samenwerkt met alle collega’s. Jouw bijdrage is van belang en doet
ertoe!!
Wij zoeken daarom ook een teamspeler die graag
verantwoordelijkheid pakt en actief deel is van het geheel.
Haal jij het beste uit je leerlingen en jezelf? Sta jij voor uitstekend
onderwijs en persoonlijke ontwikkeling? Wil jij een actieve rol
spelen in de ontwikkeling van onze school? Dan zijn wij op zoek
naar jou!
We ontvangen je sollicitatie graag op werken@stichtingrobijn.nl.
En heb je vragen? Bel dan even met onze directeur Martijn Bakker
op (030)6065502. Mailen mag ook naar
martijnbakker@stichtingrobijn.nl.
Extra informatie vind je op onze website www.zuiderkroon.nl en op
www.stichtingrobijn.nl.

schitterend openbaar onderwijs

