Het bestuur van LiemersNovum zoekt per 01-01-2023 voor
Basisschool Lindenhage te Zevenaar een
LERAAR BASISONDERWIJS
INSTROOMGROEP (GROEP 1)
Werktijdfactor 0.8 - 1.0
Stichting LiemersNovum heeft 23 basisscholen
onder haar beheer in de gemeenten Duiven,
Montferland en Zevenaar.
Basisschool Lindenhage is gevestigd in Zevenaar
en wordt bezocht door circa 500 leerlingen. De
kinderen op Lindenhage leren in een uitdagende,
ontdekkende leeromgeving, waarbij samenhang
wordt gezocht in samenwerking en individuele
ontplooiing. Binnen de pedagogische lijn wordt
gewerkt met The Leader In Me. Deze
pedagogische lijn is gebaseerd op het
gedachtengoed van Stephen Covey: de 7
gewoonten van effectief leiderschap. De lijn
ontwikkelt persoonlijk leiderschap bij kinderen.
Het gaat hierbij om leidinggeven aan jezelf en
inzicht in jezelf en je relatie met de ander. Het
doel is om zicht te krijgen op je eigen aandeel en
je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale)
situaties
Binnen de didactische lijn wordt er adaptief
gewerkt met behulp van het expliciete directe
instructiemodel (EDI). Samenwerkend leren en
zelfstandig werken in een rustige en
gestructureerde leeromgeving staan hierbij
centraal. De zelfstandigheid van leerlingen wordt
onder andere gestimuleerd door de coachende
rol van de leerkracht, waarbij de kwaliteiten van
het individuele kind tot ontwikkeling komen. De
belangrijkste kernwaarden hierbij zijn veiligheid,
kwaliteit, samenwerken, enthousiasme en
ontwikkelen.

Goed onderwijs
waarbij kinderen zich fijn
voelen!
Wij zoeken met ingang van 01-01-2023 een collega
die:
•

affiniteit heeft en enthousiast wordt van het werken met jonge
kinderen
• zicht heeft op de ontwikkeling van het jonge kind en kan inspelen op
de behoeften van deze doelgroep
• goede communicatieve vaardigheden heeft
• kan werken vanuit de visie van Lindenhage en hierbij kan
meebewegen met de hedendaagse tijd
• een positieve relatie met kinderen, ouders/verzorgers en hun
omgeving vanzelfsprekend vindt
• een teamplayer is en denkt in kansen
• flexibel is en die in het belang van de organisatie kan denken en
handelen
Wij bieden:

Het hechte team bestaat uit 45 enthousiaste
medewerkers die binnen een warme cultuur
samenwerken vanuit vertrouwen. Het team is
gericht op ontwikkeling binnen een professionele
leergemeenschap: gecontroleerd wil men verder
werken aan het geven van kwalitatief goed
onderwijs, meebewegen met wat het kind nodig
heeft en zorgen dat leerlingen passende
opbrengsten halen. Binnen de grote
ontwikkeldoelen in het schoolplan hebben IKContwikkeling, The Leader In Me en
pedagogisch/didactisch kwaliteitsbeleid een
prominente plaats de komende jaren.
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•

inspirerende werkzaamheden binnen een veelzijdige basisschool
waar een positieve kijk op vernieuwing een constante factor is
• benoeming conform de cao PO
• bij goed functioneren behoort een aanstelling met een vast
dienstverband per 01-08-2023 bij stichting LiemersNovum tot de
mogelijkheden
• indien u nu een vaste aanstelling geniet, behoort een vaste
aanstelling bij de start op 01-01-2023 ook tot de mogelijkheden

PROCEDURE
Informatie over deze vacature kan men inwinnen bij Inge Westerdijk (adjunct-directeur onderbouw).
Wij ontvangen een motivatiebrief met cv (bij voorkeur in één document) graag uiterlijk vrijdag 1 december
2022 (voor 10.00 uur) per mail op: directie.lindenhage@liemersnovum.nl.
Planning:
U ontvangt op uiterlijk maandag 5 december 2022 een uitnodiging voor een eventueel gesprek.
De gesprekken staan gepland voor donderdag 8 december 2022.

