De vereniging
Het college van bestuur zoekt voor schooljaar 2018/2019 voor
IRIS, vereniging voor
christelijk onderwijs is een
kleurrijke schoolvereniging,
CBS de Wegwijzer
met 14 basisscholen in
Kampen en omgeving.
een (Montessori) leerkracht
Wij bieden goed onderwijs
wtf 0,5
aan, op basis van onze
christelijke identiteit. We
zijn daarbij betrokken op de
leerling en op elkaar. Ons
IRIS zoekt leerkrachten die:
hart, onze passie, ligt
 meelevend lid zijn van een protestants-christelijke kerk of geloofsgemeenschap en
helemaal bij het onderwijs.
Vanuit die passie geven we
de christelijke identiteit uitdragen in hun schoolwerk
met plezier elke dag les.
 een masteropleiding hebben of bereid zijn om deze te halen
We steken energie in het
 inzetbaar zijn in alle groepen
verder ontwikkelen van onze
 inzetbaar zijn op alle IRIS-scholen
eigen talenten, zodat de
 ervaring hebben in het werken met combinatiegroepen
kwaliteit van ons onderwijs
elke dag een stukje beter
wordt. Ons ultieme doel
daarbij is dat leerlingen onze
Specifiek voor de Wegwijzer leerkrachten die:
scholen verlaten als wijze
 beschikt over goede communicatieve vaardigheden
wereldburgers in wording.



die op een andere manier naar het kind kan kijken

 kinderen op hun eigen niveau weet uit te dagen en te begeleiden
De school
De Wegwijzer is een school
 kan werken met individuele niveaus en leerlijnen in een heterogene groep
die op weg is naar
 actief en enthousiast lid van ons team wil zijn
Montessori onderwijs. Een
 grote affiniteit heeft met Montessori pedagogiek en zich hierin wil ontwikkelen en
school in een stadse maar
verdiepen en de twee jarige opleiding wil volgen
groene omgeving. Een

gemotiveerd is zich in te zetten voor de speerpunten van de school
school met ongeveer 100
leerlingen. Werkend met
Wij bieden jou:
heterogene groepen van
twee leerjaren. De school
 een uitdagende en afwisselende baan in groep 3/4
betrekt de omgeving bij het
 passende begeleiding
onderwijs, laat het kind
 een enthousiast en professioneel team
ontdekken en ervaren in een
 een open en betrokken sfeer
goede voorbereide
 een vernieuwd gebouw
omgeving.
Speerpunten van de school
zijn: het kind zien in haar
talenten, tempo en
ontwikkeling.

Bijzonderheden:
 werkdagen: woensdag, donderdag en vrijdagochtend

‘Help mij het zelf te doen’ Maria Montessori

Telefonische inlichtingen Herjonna Toepoel (directeur)
Tel. 038 – 3316610 of 06-13647536
www.wegwijzerschoolkampen.nl
Reacties

Stuur je motivatie met CV uiterlijk 11 juni 2018 naar a.vandijk@iriskampen.nl

