Vacature 1: leraar 1,0 wtf: groep 1 of 2
Vacature 2: leraar 1,0 wtf: groep 5 of 6
Missie (wij staan voor)
IBS de Steenuil biedt ieder kind een veilige en gestructureerde omgeving met persoonlijke
aandacht en een positief leerklimaat.
Wij dragen zorg voor uw kind op het gebied van algemene kennis, geloof, cultuur, sportiviteit en
eigen talenten.
Zo bieden wij samen met u, ieder kind de best mogelijke basis voor de toekomst.
Visie (wij gaan voor)
Ieder kind is eigenaar van zijn/haar leerproces. Eigen verantwoordelijkheid en samenwerken staan
centraal op IBS De Steenuil. Wij bieden zorg op maat en komen tegemoet aan de
onderwijsbehoefte van elk kind door te werken met leerlijnen. Daardoor zijn kinderen goed
toegerust om zelf keuzes te maken voor de toekomst om verder te leren, te leven en te werken.
Vacatures m.i.v. 15 maart 2018 tot einde schooljaar
(mogelijkheid tot verlenging binnen de stichting)
Geïnteresseerden met een kleinere werktijdfactor zijn tevens uitgenodigd te solliciteren. Onze
voorkeur gaat uit naar een fulltimer. IBS De Steenuil is een groeischool. Er is uitbreiding mogelijk
volgend schooljaar.
Wij werken:
 met tablets (Snappet) in de groepen 4 t/m 8;
 in een positief en respectvol leerklimaat (PBS);
 in een sportieve, gezonde schoolomgeving (Beweegwijs);
 in een multiculturele omgeving;
 met de methode Trefwoord;
 graag samen met ouders/verzorgers.
Wij vragen een leraar met:
 ervaring in dynamische groepen;
 goede pedagogische en didactische competenties;
 inlevingsvermogen en sterke communicatieve vaardigheden;
 capaciteiten die recht doen aan de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.
Ons team
SAMEN STERK!! is ons teammotto. Wij werken met veel inzet en enthousiasme effectief samen
voor de leerlingen en voor elkaar. Wij laten groots wederzijds vertrouwen en transparantie zien.
Onze kernwaarden zijn: ontspannen, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid.
Contactgegevens
Heb je belangstelling, neem dan contact op met Bernadette Mulder (locatieleider) en/of stuur
een mail voor 23 februari met daarin je CV en een motivatiebrief naar
directiedesteenuil@stichtingquovadis.nl De gesprekken vinden plaats op dinsdag 6 maart.
Adres
IBS De Steenuil
Wezenland 582
7415 JM Deventer
0570-625441

