Leerkracht onderbouw
0.4 – 0.6 FTE

Wat zoeken wij?
Per 01-08-2022 zoeken wij een leerkracht voor groep
1-2. De omvang van de vacature betreft 2 of 3 dagen
(16 of 24 uur). Zowel de omvang van de aanstelling als
de werkdagen zijn in overleg.

Wie zijn wij?
Basisschool De Meeuwenberg is een open, eigentijdse
christelijke school in het dorp Driel. Dagelijks vinden ca.
230 kinderen hun weg naar de Meeuwenberg. De
missie van onze school is “Kwaliteit en Sfeer”.
Er wordt op een plezierige manier gewerkt aan de
ontwikkeling van leerlingen en leerkrachten. Ouders
dragen de school een warm hart toe en tonen dat met
allerhande ouderhulp en betrokkenheid bij het leren en
ontwikkelen van hun kind(eren).
De school kenmerkt zich door opbrengstgericht
handelen, werkplezier, het bieden van een veilig
pedagogisch klimaat, een knus gebouw en een voor
ouders en kinderen heel toegankelijk team.
De Meeuwenberg is in maart 2022 uitgeroepen tot
Klassewerkplek! Het werkgeluk binnen het team is
groot. Er wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke
ontwikkeling, werk in balans en trots zijn op de impact
van de leraar!

Ben jij een leerkracht ...
….die zich herkent in onze missie “kwaliteit
en sfeer”;
….die toegankelijk is voor kinderen, ouders
en collega’s;
….die een open christelijke schoolidentiteit
onderschrijft;
….die geniet van de samenwerking met een
collegiaal, hardwerkend, deskundig team;
….die kracht uitstraalt en geniet van een
goed contact met de kinderen;
….die houdt van humor en van aanpakken;
….die warm wordt van onze speerpunten in
het schooljaar 2022-2023:
•
•

•
•

ontwerpfase nieuwbouwschool voor de
Meeuwenberg;
verdere implementatie beredeneerd
aanbod in groep 1-2;
functionele inzet van hoekenwerk;
implementatie Met Sprongen Vooruit.

Dan zijn wij op zoek naar jou!!

Enthousiast geworden?
Solliciteer dan vóór maandag 9 mei 2022.
Je kunt je motivatiebrief en cv sturen naar
directie@meeuwenberg.net.
De gesprekken vinden plaats op
donderdagavond 12 mei.
Voor aanvullende informatie kun je contact
opnemen met Krijn van Dijk, schoolleider:
Tel. 026-4742915 of
directie@meeuwenberg.net.

