Adwaita zet je in je kracht!
Adwaita is een school met een onder- en bovenbouwlocatie. De school telt ongeveer 425 leerlingen,
verdeeld over 17 groepen. Onze Rooms Katholieke identiteit geeft ons de route van kernwaarden en
normen die we volgen bij de voorbereiding van onze leerlingen op de toekomst en kinderen in hun kracht
zetten. Dit laatste beschouwen wij als een kerntaak van de school. We richten ons onderwijs om die reden
zo in dat de kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.
Wij werken op basis van een aantal principes: een gezonde leefstijl, zelfstandigheid, samenwerken en
talentontwikkeling. Deze worden verbonden door het principe van verantwoordelijkheid nemen en geven
en vertrouwen schenken en vragen. De cultuur in de school, 'leren van en met elkaar' is een onderdeel van
onze kwaliteit. Ons motto: Adwaita zet je in je kracht
Basisschool Adwaita maakt deel uit van Stichting Quo Vadis. De samenwerkende scholen
van Quo Vadis leggen verbindingen met elkaar. Ze wisselen kennis, ervaring en medewerkers uit.
Alle Quo Vadis scholen gaan uit van drie pijlers:
onderwijs van topkwaliteit, oprechte aandacht voor kind & ouder en respectvol gedrag voor jezelf en anderen

RKBS Adwaita
is met ingang van 1 november 2019 tot en met einde schooljaar,
op zoek naar een

Leerkracht groep 1 wtf 0.5
Wij zijn op zoek naar een collega die:
 ervaring heeft met of wil werken volgens onze principes: een gezonde leefstijl, zelfstandigheid,
samenwerken en talentontwikkeling en deze expliciet uitdraagt
 ervaring heeft met of wil werken aan onderwijs waarbij het eigenaarschap van de leerling centraal
staat
 ervaring heeft met of wil werken aan een visie op een rijke speel- en leeromgeving in de onderbouw
 een opbrengst- en handelings gerichte houding heeft
 innovatief en communicatief vaardig is
Wij bieden jou:
 een enthousiast en collegiaal team dat van en met elkaar leert volgens de principes van stichting
leerKRACHT
 een school volop in ontwikkeling op basis van vier principes: zelfstandigheid, samenwerkend leren,
gezonde leefstijl en talentontwikkeling
 een school met een moderne zorgstructuur (groepsplanloos)
 een professionele organisatie met ambities op het gebied van ICT en Talentontwikkeling
 ruimte voor persoonlijke groei en professionele begeleiding
 actieve en betrokken ouders en vooral hele leuke leerlingen
Informatie
Heb je belangstelling en ben je (bijna) afgestudeerd dan kan je voor meer informatie contact opnemen
met José Zwerink, locatieleider onderbouw, of Inge Fuchs, directeur van RKBS Adwaita, te bereiken via
0570 616678. De website van de school is www.adwaita.nl.
Reacties
U kunt reageren tot en met 16 september 2019 door uw motivatiebrief en cv te mailen naar directieadwaita@stichtingquovadis.nl. De gesprekken vinden plaats op 25 september.

