Tilber 9 7908PB Hoogeveen tel 0528-27 81 18

Vacature
Voor o.b.s. Het Rastholt in Hoogeveen zijn wij op zoek naar een

Groepsleerkracht m/v
Het betreft een vacature met ingang van 9 april 2018.
Het is een tijdelijke aanstelling in verband met zwangerschaps-bevallingsverlof voor 40 uur per
week voor groep 3 tot aan de zomervakantie 2018.
Het Rastholt ligt in de wijk Trasselt en is gesitueerd in de nabijheid van een kinderopvang,
peuterspeelzaal, bibliotheek, een gezondheidscentrum en winkels. Voor sportactiviteiten wordt
gebruik gemaakt van de nabij gelegen sporthal Trasselt. Op Het Rastholt leren de kinderen op een
actieve manier te handelen.
Denk; eerst denken; hoe ga ik het aanpakken?
Durf; vervolgens afwegen en een keus maken
Doe; handelen en bespreken. Een actieve leerhouding ontwikkelen is de basis van ons onderwijs.
Het Rastholt is een ondernemende basisschool met een toekomstgericht aanbod van vaardigheden
passend bij de 21ste eeuw.
De persoon die wij zoeken moet een open, enthousiaste en daadkrachtige persoonlijkheid zijn.
We verwachten dat hij/zij:
- in het bezit is van de wettelijke bevoegdheden;
- de uitgangspunten van het openbaar onderwijs nastreeft;
- enthousiast, flexibel en collegiaal is ingesteld;
- ervaring heeft met het werken in combinatiegroepen en breed inzetbaar is;
- verschillen tussen leerlingen begripvol benadert en hierin adequaat kan handelen, zowel
voor leerlingen die meer kunnen, als kinderen die moeite hebben met bepaalde lesstof;
- de leerlingen effectief instrueert en motiveert, zodat de leerlingen op een succesvolle
manier kunnen werken;
- kan relativeren en humor heeft.
Nadere informatie:
Voor verdere inhoudelijke informatie ten aanzien van bovengenoemde functie kunt u terecht bij de
locatiedirecteur mevrouw O. Bos-Nijmeijer Telefoon 0528- 278118.
Informatie over de school vindt u op de website : www.rastholt.nl
Solliciteren:
Als u belangstelling heeft voor de functie graag per brief (bij voorkeur) e-mail richten aan:
M.A.Schonewille@bijeen-hoogeveen.nl

Aub reageren vóór 25 februari 2018.

