KLA4 ZOEKT EEN
LEERKRACHT GROEP 1-2
Startdatum 1-8-2022
WTF 0,6 fte

OMSCHRIJVING

Interconfessionele basisschool KLA4 in Leusden is per
1-08-2022 op zoek naar de leerkracht voor groep 1/2
voor een WTF van 0,6 (ma-di-wo. of ma-di-vrij.).
De 4 kernwaarden van KLA4 zijn: Leerzaam, Zorgzaam,
Vreedzaam en Duurzaam, die de basis zijn voor ons
onderwijs.
We zijn trots op ons mooie, nieuwe gebouw Atria in de wijk
Alandsbeek in Leusden. We zijn de enige school in
Nederland met een eigen kinderboerderij, de Dierenvallei.
Er gaan zo’n 270 kinderen naar onze school waar
enthousiaste leerkrachten, leerkrachtondersteuners,
onderwijsassistenten, een administratief medewerker en
een conciërge samenwerken.
KLA4 is in transitie en zoekt een gedreven bouwer die helpt
de school verder te ontwikkelen. Zo bouwen wij de komende
tijd aan: EDI, professionele cultuur, het verbeteren van de
onderwijskwaliteit, het leren van en met elkaar en specifiek
bij de groepen 1/2; werken met 'Mijn KleuterGroep'.

WAT BIEDEN WIJ?
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
deelname in ontwikkelteams (PLG's)
aandacht voor werkplezier en teamontwikkeling
een aanstelling conform CAO PO
bij goed functioneren is er uitzicht op een vast
dienstverband bij Stichting Voila.

Stichting Voila | ’t Erf 1 | 3831 NA Leusden | T 033 43 35 010
info@voilaleusden.nl | www.voilaleusden.nl

WE ZOEKEN EEN LEERKRACHT DIE:
In het bezit is van een pabo-diploma
pedagogisch sterk is,
het EDI model toepast binnen de lessen en dit samen
met de andere teamleden verder wil uitbouwen
een stevig klassenmanagement kan neerzetten (ook in
combinatiegroepen)
mee wil bouwen aan een school in ontwikkeling
ambitieus en flexibel is
een pro-actieve en lerende houding heeft
graag samenwerkt en iets extra’s meebrengt voor de
school

INTERESSE?

Jouw motivatiebrief en CV kun je mailen naar:
Chris Heersink, interim-directeur KLA4, via
cheersink@kla4.school
Voor extra informatie kun je telefonisch contact opnemen
met Chris: 06-44558328
We verzoeken u, gezien de nog korte periode voor de
zomervakantie, zo snel mogelijk te reageren. Gesprekken
worden in overleg ingepland.
Meer informatie over KLA4 vind je op onze website. Klik op
het schoollogo om naar de website te gaan.

