Vacature Tweespan, Lemmer
Wegens uitbreiding van onze kleutergroepen, is basisschool Tweespan vanaf de voorjaarsvakantie,
maandag 25 februari 2019, op zoek naar een leerkracht groep 1 (wtf. 0,9). Het betreft een aanstelling
tot de zomervakantie van 2019.
Basisschool Tweespan
Elk talent telt! Basisschool Tweespan staat voor talentontwikkeling voor alle kinderen, want elk kind
heeft zijn eigen talent, elk kind is uniek. Wij streven naar een hoog ontwikkelingsniveau op het
gebied van kennis- en creatieve ontwikkeling, zelfbewustzijn en verantwoordelijkheid. Ons onderwijs
is uitdagend, actueel en betekenisvol. De kinderen ontwikkelen hun talenten door onderzoeken,
redeneren, problemen oplossen en samenwerken. Fysieke en mentale gezondheid is belangrijk in ons
onderwijs. De kinderen zijn maatschappelijk betrokken en sociaalvaardig en ontwikkelen zich hier
constant in. Onderwijsinnovatie is een belangrijk aspect van het werken in Tweespan. Reflectie,
ontwikkeling, ondernemen en een nieuwsgierige, open houding zijn hierbij belangrijk
Ons onderwijsteam
Basisschool Tweespan is een van de drie scholen in ons onderwijsteam, waarin we intensief
samenwerken met de collega’s van De Meerpaal en De Dam. Er heerst een prettige open sfeer,
waarbinnen vertrouwen, respect en een hoge kwaliteit van het onderwijs het uitgangspunt zijn. We
werken volgens de uitgangspunten van gepersonaliseerd leren en handelings- en opbrengstgericht
werken. Onze drie scholen staan voor krachtig onderwijs. We delen onze kennis en maken gebruik
van elkaars talenten.
Wij zoeken een collega die:
- Talent heeft voor het onderwijs aan kleuters.
- Mee wil werken aan het verder ontwikkelen en borgen van de onderwijskwaliteit van onze
scholen. We werken deels thematisch en ontwikkelen voor een deel ons eigen
onderwijsprogramma. Goede kennis van het curriculum, de doorgaande lijn en
lesontwikkeling is gevraagd.
- We werken met Happy Kids, volgens de richtlijnen van de gezonde school en LeerKRACHT
- De uitgangspunten van handelings- en opbrengstgericht werken van groep 1 tot en met
groep 8 onderschrijft.
- Als onderwijsprofessional sterk is in het samenwerken en leren in teamverband en hier
plezier in beleeft.
Belangstelling? Mail dan uw sollicitatiebrief met cv vóór 14 januari 2019 naar Mirjam Holwerda,
directeur van onderwijsteam 5: mirjam.holwerda@gearhing.net. Voor meer informatie kunt u ook
contact met haar opnemen via telefoonnummer 0654906867.

