Sterrenschool Zevenaar zoekt vanaf 6 februari 2023

‘een passievolle en enthousiaste‘

Leraar basisonderwijs
onderbouw en middenbouw
Werktijdfactor 0,8
dinsdag t/m vrijdag
Stichting Samenwerkingsbestuur
LiemersNovum heeft 23 basisscholen onder
haar beheer in de gemeenten Duiven,
Montferland, Westervoort en Zevenaar.
Voor de stichting werken ruim 500
medewerkers die het onderwijs aan circa
5.000 leerlingen verzorgen.
Het motto van LiemersNovum is:
“Samen Werken aan Eigen Wijsheid”.

Sterrenschool Zevenaar heeft als pay-off ‘Waar
ieder kind straalt’. Onze school heeft een
unieke locatie waar in een modern gebouw
toekomstgericht Sterrenschool-onderwijs
wordt gegeven en kinderen de ruimte
krijgen om hun talenten te ontdekken. Het
concept krijgt vorm middels vijf sterren:
Partnership met ouders, Onderwijs op Maat,
Uitblinken, Aanvullende diensten en Verbinding
met de natuurlijke omgeving.
Op dit moment hebben we rond de 165 leerlingen
verdeeld over 6 groepen.

Wij zoeken een collega die:
− van februari tot augustus in groep 2 komt te staan. En vanaf schooljaar
2023-2024 in groep 3 en/of 4.
− enthousiast is en weet van aanpakken
− ervaring met en kennis van de onder- en middenbouw heeft
− creatief is en de methode als leidraad durft te gebruiken
− een positieve relatie met kinderen, ouders en hun omgeving stimuleert
− een teamplayer is en denkt in kansen en mogelijkheden
− flexibel is en in het belang van de organisatie kan denken en handelen
Wij verwachten:
− verantwoordelijkheid voor de lesgebonden en niet lesgebonden taken.
− dat je samen met andere leerkrachten vanuit de visie van Sterrenschool
Zevenaar werkt aan het concept.
− dat je (mede) verantwoordelijkheid draagt voor de ontwikkeling van het
onderwijskundig beleid.
− dat je goed kan signaleren en analyseren en daarop het onderwijs weet aan
te passen.
Wij bieden:
- een school waar men volop mag meedenken in het onderwijsconcept in een
nieuw, modern gebouw met het bos als achtertuin
- ruimte om je eigen talenten in te zetten
- een enthousiast, warm en ambitieus team
- een fulltime aanstelling binnen LN is bespreekbaar
- een vaste aanstelling is bespreekbaar

Kortom, ben jij die leerkracht
die zelf straalt en kinderen laat stralen?
Dan zoeken wij jou!
Wij kijken uit naar jouw brief.

Contactgegevens:
Sterrenschool Zevenaar
Guido Gezellestraat 42
6901 KZ, Zevenaar
0316-848913
www.sterrenschoolzevenaar.nl
Directeur
Femke Riphagen
De scholen worden op het gebied van personeel,
onderwijs, huisvesting, financiën en ict
ondersteund vanuit het bestuursbureau. De
directeuren werken collegiaal samen binnen het
directeurenoverleg.
Bestuursbureau LiemersNovum
Mercurion 10
6903 PZ Zevenaar
www.liemersnovum.nl

PROCEDURE
Deze vacature is opengesteld voor alle sollicitanten.
Informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij Femke Riphagen, directeur, telefoon 0615835286, e-mail femke.riphagen@liemersnovum.nl
Uw motivatiebrief met cv (bij voorkeur in één document) ontvangen we graag uiterlijk 30
november via e-mail, mailadres femke.riphagen@liemersnovum.nl
Planning: de gesprekken vinden plaats op dinsdag 13 december.

