
Basisschool Loysder Hoek in Leusden is per 1 april 2023 op
zoek naar de leerkracht voor groep 1-2 met een WTF van
1,0. Bij gebleken geschiktheid mogelijkheid tot een vaste
aanstelling. 
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Jouw motivatiebrief en CV kun je mailen naar: Matthijs van Reij,
directeur Loysder Hoek, via mvreij@loysderhoek.nl
Voor extra informatie kun je telefonisch contact opnemen met
Matthijs: 033-4944438.

Reageren kan tot 15 februari 2023. Gesprekken vinden plaats
van 20 t/m 23 februari 2023.

LOYSDER HOEK: WAAR TALENT ONTWAAKT!
De school biedt kinderen de mogelijkheid zich in een veilige
omgeving, op een gestructureerde, uitdagende en
onderzoekende wijze, voor te bereiden op het volwaardig
deelnemen aan een steeds veranderende samenleving.
Sleutelwoorden hierbij zijn: zelf initiatief leren nemen, samen leren
werken, leren leren, bewuste keuzes leren maken en een eigen
leerstijl ontwikkelen.

We zitten in Antares, een Multifunctioneel Centrum in de wijk
Tabakssteeg in Leusden-Zuid.

Er gaan zo’n 230 kinderen naar onze school verdeeld over 10
groepen. Loysder Hoek heeft een fijn team waarbij er een mix is
van startende en ervaren leerkrachten. 

Samen bouwen wij de komende tijd aan: EDI, werken met 'Mijn
Kleutergroep', (wereld)burgerschap en de sociaal-emotionele
ontwikkeling (wij zijn een Kanjerschool).

Bij de kleutergroepen is het uitgangspunt het spel van de
kinderen en we willen kinderen daarbij begeleiden in een rijke
speelleeromgeving. We werken met thema's die we gezamenlijk
voorbereiden.

Klik op het logo van onze school om de website te bezoeken. 

Een afwisselende baan waar je veel waardering voor terug
krijgt.
Structurele ondersteuning en begeleiding tijdens je
inwerkperiode en daarna naar behoefte.
Gedreven en betrokken collega's.
Nieuwsgierige en leergierige kinderen.
Aandacht voor werkplezier en teamontwikkeling.
Een aanstelling conform CAO PO,
Bij goed functioneren is er uitzicht op een vast dienstverband
bij Stichting Voila.

In het bezit is van een PABO-diploma.
Pedagogisch sterk is.
Goed is in klassenmanagement.
Ambitieus en flexibel is.
Een pro-actieve en lerende houding heeft.
Graag samenwerkt.

Wij zoeken een leerkracht die:

Dé leerkracht voor groep 1-2 (1,0 wtf)
startdatum: 1 april 2023
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