VACATUREMELDING
Per 1 augustus 2020 is basisschool De
op zoek naar een

Vaart in Ter Aar

Leerkracht groep 1/2 wtf 1,0
De Vaart is de nieuwe basisschool in Ter Aar die voortkomt uit een fusie van de drie huidige
basisscholen Het Kompas, De Fontein en De Vosseschans.
Met ingang van schooljaar 2020-2021 vormen zij een samenwerkingsschool waarbij de
groepen verdeeld zijn over drie locaties.
Dit is een eerste stap richting het nieuw te vormen IKC dat in schooljaar 2021-2022 zijn
deuren zal openen. De basisschool zal dan een nieuw gebouw betrekken, samen met de
andere partners: KC De Boomhut, SKL, CJG en bibliotheek.
Dit betekent dat er een nieuw onderwijsconcept ingevoerd wordt waarbij ons doel is goed
onderwijs te bieden voor ieder kind, passend bij uiteenlopende onderwijsbehoeften
en met ruimte voor eigen leerstijlen en eigen talent.
In het onderwijsconcept zijn spelend en bewegend leren in een rijke leeromgeving de
belangrijke uitgangspunten. Er wordt groepsdoorbroken gewerkt.
Concreet betekent dit:
o
o
o

Dat je werkt in een school waarin het welbevinden van het kind centraal staat
Dat je in een fase van onderwijsontwikkeling stapt waarin samenwerken cruciaal is
Dat je thematisch werkt, in samenspraak met collega’s van de andere scholen

De vacature betreft een tijdelijke benoeming als leerkracht voor een groep 1/2 op locatie
Noord (voorheen Vosseschans). In totaal zijn er zes groepen 1/2 die verdeeld zijn over twee
locaties en die samen een “unit onderbouw” vormen.
De benoeming geldt voor de periode van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021, maar er
zijn voldoende mogelijkheden tot voortzetting van het dienstverband binnen WIJ de Venen.
Heb je interesse in deze vacature?
Neem dan contact op met Marijke Kieboom en/of Ruud van Geene, toekomstig directeuren
van De Vaart via m.kieboom@wijdevenen.nl of r.vangeene@wijdevenen.nl of 0172-602939
Solliciteren?
Stuur je sollicitatie en cv via email naar Marijke Kieboom en/of Ruud van Geene
en in cc naar sollicitaties@wijdevenen.nl
De Vaart maakt deel uit van SPO WIJ de Venen in Alphen aan den Rijn

