Kom werken als stamgroepleider 1/2 bij Donatushof in Bemmel!
We zoeken per direct voor Jenaplan IKC Donatushof in Bemmel een enthousiaste
stamgroepleider 1/2:


Het gaat om een tijdelijk dienstverband dat per direct ingaat en doorloopt tot aan
de zomervakantie 2022.
De werktijdfactor is de eerste periode 0,7, daarna 0,5.



Over Jenaplan IKC Donatushof

In ons Integraal Kindcentrum verwelkomen we iedere dag ongeveer 350 kinderen op
het kinderdagverblijf, de peutergroep, de basisschool en de buitenschoolse opvang.
 De basisschool bestaat in schooljaar 2021-2022 uit 14 tweejarige stamgroepen
 De groepen zijn verdeeld over 2 locaties: het kinderdagverblijf, de peutergroep, de groepen 1/2
en 3/4 zijn gevestigd op één locatie. De groepen 5/6 en 7/8 op de andere locatie.
 We geven het Integraal Kindcentrum vorm vanuit de Jenaplan-kijk op de ontwikkeling van
kinderen. In deze kijk is ieder kind uniek in zijn ontwikkeling, talenten en leerstijl.
 Kinderen zijn onderling verschillend en ze mogen dat ook zijn. Ons doel is dat de kinderen van de
verschillen en van elkaar leren, en dat ze deze verschillen leren respecteren.

Wat bieden we jou?

Wat vragen we van jou?

•



•

•
•

Je krijgt een tijdelijk parttime dienstverband
tot aan de zomervakantie 2022.
Werkdagen zijn:
Tot februari: dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdagochtend.
Vanaf februari tot aan de zomer:
woensdag, donderdag en vrijdagochtend.
Salariëring conform CAO Primair Onderwijs.
We bieden je een enthousiaste en
professionele omgeving die volop in
beweging is. Er is ruimte voor eigen inbreng
en ontwikkeling.






Heb je een Pabo-diploma en heb je affiniteit
met het Jenaplanonderwijs, dan nodigen wij
je van harte uit om te reageren.
Je bent in staat een veilige, vertrouwde
omgeving te creëren waarin kinderen
gestimuleerd worden zich te ontwikkelen.
Je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden.
Je bent creatief en oplossingsgericht.
Je bent een teamspeler.

Herken je je in dit profiel en spreekt het
Jenaplanonderwijs je aan?
Stuur je sollicitatiebrief en cv z.s.m. naar:
m.deleeuw@delinge.nl.
Meer informatie?
Bel Margriet de Leeuw (directeur) 06-51721184.

