Het bestuur van LiemersNovum zoekt per 01 augustus 2022 voor

IKC Het Klokhuis te Duiven

Een enthousiaste leraar basisonderwijs
onderbouw
Werktijdfactor 0,2
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 circa 5.000
leerlingen verzorgen.
Het motto van LiemersNovum is:
“Samen Werken aan Eigen Wijsheid”.

Binnen het IKC Het Klokhuis werken onderwijs
en opvang samen. Het IKC heeft komend
schooljaar een babygroep, een peutergroep,
een BSO, twee kleutergroepen, een groep 3,
groep 4, groep 5, groep 6/7 en groep 7/8.
Het team van IKC Het Klokhuis werkt samen
aan de gezamenlijke ambitie om de beste
versie van jezelf te worden; als organisatie, als
team, als teamlid en als leerling. In
ontwikkeling zijn en blijven hoort bij ons IKC.
IKC Het Klokhuis werkt toe naar een dalton
licentie voor het hele IKC. We werken toe naar
een gedragen werkwijze waarin de dalton
kernwaarden zichtbaar zijn, zowel in de opvang
als in het onderwijs.
Andere grote schoolontwikkelingen zijn het
versterken van zicht op ontwikkeling, het
rekenverbetertraject, EDI en Kanjertraining. De
laatste drie genoemde ontwikkelingen zijn we
dit schooljaar gestart. Volgend schooljaar staat
in het teken van borging.

Ben jij een enthousiaste leraar,
die ons team wil komen versterken?
Wij zoeken een collega die:
− Ervaring in de onderbouw
− Ervaring of affiniteit met Dalton heeft
− Pedagogisch en didactisch sterk is
− De meerwaarde van een IKC (h)erkent en zich wil inzetten voor de
samenwerking en doorgaande lijn
− Plezier en voldoening haalt uit het samen werken en bouwen aan de
schoolkwaliteit
− Verdiepen en borgen van ingezette veranderingen

Wij bieden:
− Een professioneel team; ieder teamlid ervaart de gezamenlijke
verantwoordelijkheid om het team en de kinderen in een veilige
omgeving uit te dagen tot de beste versie van zichzelf
− Enthousiaste collegae
− Een prettige werksfeer met een open communicatie
− Een leer- en werkomgeving in ontwikkeling; samen worden we steeds
een stukje beter

Wij verwachten:
−
−

Pabo-diploma
Een gevolgde Kanjertraining en dalton scholing zijn een pré (of de
bereidheid om deze te volgen)

Contactgegevens:
IKC Het Klokhuis
Walcherenstraat 7
6922 DB Duiven
0316-266316
www.klokhuisduiven.nl
Directeur
Esther Jobsen
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 Esther Jobsen (directeur); 06-52471730
of directie.klokhuis@liemersnovum.nl.
Uw motivatiebrief met cv (bij voorkeur in één document), gericht aan het bestuur,
ontvangen we graag uiterlijk 22 juni 2022, via directie.klokhuis@liemersnovum.nl
Planning: 1e gespreksronde in week 26 & 2e gespreksronde in week 27.

