VACATURE ALERT
Diverse vacatures met ingang van het nieuwe schooljaar!!!!!




Stamgroepleider middenbouw (stamgroep3-4-5)
 3 dagen per week (woensdag, donderdag, vrijdag)
reguliere formatie

Een combinatie
van vacatures
is mogelijk

Stamgroepleider(s) diverse groepen
 1 dag per week bovenbouw (stamgroep 6-7-8)
 1 dag per week middenbouw (stamgroep3-4-5)
 1 dag per week rouleren
(alle stamgroepen)
Wie ben jij?

Ben jij onze nieuwe
collega die:

Ben jij de persoon die:

Heb jij daarnaast

•






•



Passie heeft voor
jenaplanonderwijs
Samen met team,
kinderen en ouders
werkt aan een fijne,
warme,
opbrengstgerichte
school
Die ertoe wil doen voor
elk kind.







Een open, warme
persoonlijkheid heeft
Inspirerend en
betrokken is
Flexibel en nauwgezet
kan werken
Goed kan plannen en
organiseren
Goed kan samenwerken
Zich wil blijven
ontwikkelen.

Pabo-diploma
Jenaplanopleiding, dan
wel de bereidheid deze
op termijn te volgen.

Dan maken we heel graag persoonlijk kennis met jou!
Herken je jezelf in dit profiel en zou jij wel willen werken in een fijn team op een
prachtige jenaplanschool?
Wacht dan niet langer en neem direct telefonisch contact op met:
Merel Morselt 06- 30 4111 21
of
Helma van Hoof 06-243 99 534
Locatieleider
Directeur bestuurder

Wie zijn wij
Jenaplanschool Antonius Abt is een éénpitter met twee locaties (locatie Park 6 groepen
en locatie Slot 11 groepen), met ongeveer 390 kinderen. Ons onderwijs geeft kinderen
wortels en vleugels. Wortels die kinderen een stevig fundament geven als
voorbereiding op hun toekomst. Na acht jaar slaan de kinderen als zelfbewuste,
creatieve, sociale en onderzoekende wereldburgers met vertrouwen hun vleugels uit
naar het voortgezet onderwijs.
We streven naar gelukkige kinderen, in een gelukkige klas, met een gelukkig team. We
zijn een school waar ieder kind welkom is en doelen op een eigen manier behaald
mogen worden. De bedoeling van ons onderwijs is de kinderen de wereld te laten
ontdekken en hem mooier te maken.
Meer informatie en verdere gegevens zijn te vinden op onze website
www.antoniusabt.nl

