Het bestuur van LiemersNovum zoekt per 1 augustus 2022 voor
Basisschool De Ontdekking te Didam

Leraar basisonderwijs
Groep 7
werktijdfactor 1.0
Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum heeft 24 basisscholen onder haar beheer in de gemeenten Duiven, Montferland,
Westervoort en Zevenaar.
Voor de stichting werken ruim 500 medewerkers die het onderwijs aan ca. 5.000 leerlingen verzorgen.
Het motto van LiemersNovum is:
“Samen Werken aan Eigen Wijsheid”.

Op BS De Ontdekking werken we kindgericht
en vanuit de kansen en mogelijkheden van
ieder kind. Hiervoor geven we kleur aan vier
centrale begrippen/onze profielen:
1. Dalton
2. Vreedzame school
3. Muziek
4. Hoogbegaafdheid
Binnen de groep is er, naast veel aandacht
voor veiligheid en sfeer, veel ruimte om te
spelen en te ontdekken in een steeds rijker
wordende leeromgeving.
Daarbij willen we dat kinderen zich op basis
van een eigen doel ontwikkelen maar zeker
ook in samenwerking met andere kinderen in
de klas. Om dit te bereiken reflecteren we
regelmatig met kinderen. Vragen stellen in
plaats van antwoorden geven. Naar achter
stappen in plaats van naar voren bewegen.
Dit hoort bij ons onderwijs en hoort ook zeker bij ons onderwijs aan kleuters.
BS De Ontdekking
Polstraat 62
6942VM Didam
0316-223252
www.ontdekkingdidam.nl
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

Wij zoeken een enthousiaste, gedreven en gepassioneerde bovenbouwleerkracht die:
Enthousiast en blij wordt van bovenbouw kinderen
Onderdeel wil zijn van een vooruitstrevend, warm en gezellig
team
Open staat voor een intensieve samenwerking met de collega’s
binnen de school, op het leerplein en binnen het leerteam
Plezier en voldoening haalt uit het samen werken en bouwen
aan de schoolkwaliteit
Pedagogisch en didactisch sterk is
Het kind centraal stelt en kan aansluiten bij de behoeften van
kinderen
Ervaring of affiniteit met Dalton heeft of bereid is zich hierin te
scholen

Wij bieden
Een warm welkom
Een professioneel team waarin reflectie een belangrijke waarde is
Een team waarin samengewerkt wordt
Een team waarbinnen je in onderwijs inhoudelijke leerteams werkt
Een acceptabele werkdruk door de inzet van vakdocenten en een
event manager
Salariëring conform cao PO (afhankelijk van je huidige functie)

Wij verwachten
Pabo-diploma
Een afgeronde gym opleiding of de bereidheid deze te volgen

De Ontdekking
'waar leren een ontdekkingsreis is’

PROCEDURE
Deze vacature is opengesteld voor alle belangstellenden.
Informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij de directeur van De Ontdekking, Elviera Jansen, tel 0316-223252 mail: directie.ontdekkingdidam@liemersnovum.nl
Uw motivatiebrief met cv (bij voorkeur in één document), gericht aan het bestuur, ontvangen we graag uiterlijk 29 juni 2022 voor 12.00 uur via e-mail: directie.ontdekkingdidam@liemersnovum.nl
De gesprekken vinden plaats in de periode 4 t/m 12 juli a.s.

