De Roosjenschool in Diever zoekt per 9 januari 2023
een enthousiaste:

Leerkracht onderbouw
- groep 1/2 (1,0 FTE) Heb jij passie voor het onderwijs? Zijn de woorden betrokken en positief op jou
van toepassing? Dan komen wij graag met jou in contact.
Jij:
•
•
•
•
•

kiest bewust voor het christelijk onderwijs
herkent je in onze kernwaarden
hebt oog en oor voor ieder kind
hebt ervaring met lesgeven aan jonge kinderen in combinatiegroepen
bent gemotiveerd om een actieve bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling en professionalisering van onze fijne school
• bent een teamplayer
Wij bieden:
• een leuke, uitdagende, tijdelijke baan (tot aan de zomervakantie) met de
verantwoordelijkheid voor groep 1 en de instroomgroep.
• een innovatief, enthousiast en hecht team met hart voor de kinderen;
• betrokken ouders;
• uitstekende faciliteiten voor kinderen en teamleden
• een gedegen zorgstructuur
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een reiskostenvergoeding,
tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering en een pensioenregeling.
Werken bij de Roosjenschool in Diever betekent werken in een authentiek
gebouw, een prachtige omgeving, een prettige werksfeer en uitstekende
faciliteiten voor kinderen en teamleden.

De functie:
Als leerkracht van groep 1/2 geef je kinderen een basis voor de toekomst.
Je maakt makkelijk contact en zit vol ideeën om kinderen op een leuke,
leerzame en verrassende wijze zichzelf en de wereld om hen heen te laten
ontdekken. Ieder kind is hierbij voor jou uniek.
Wie zijn wij?
De Roosjenschool is een vooruitstrevende en toekomstgerichte school.
Onze kenmerken:
•
•
•
•
•

Innovatief en hedendaags onderwijs
Thematisch werken
Respectvol voor én met elkaar
Betrokken
Christelijke identiteit

Vragen en contact
Herken jij je in dit profiel en wil jij graag binnenkort aan de slag op onze school
in Diever? Stuur dan voor 8 oktober a.s. je motivatiebrief en CV naar:
roosjenschool@trefonderwijs.nl.
Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Albert Bosscha
(directeur) via tel. 0521 – 591 513 (ma. en woe). of 0521- 593 196 (di. en do.)
Meer informatie over de Roosjenschool vind je hier: www.roosjenschool.nl

