Obs 't Kraaienest in Piershil zoekt voor het schooljaar 2018/2019
een enthousiaste Leraar In Opleiding voor de bovenbouw
Obs 't Kraaienest is een dorpsschool in Piershil. Wij doen er alles aan om leerlingen een leerzame, leuke, gezellige
en bovenal een onvergetelijke schooltijd te geven. Een school met PIT!, dat wil zeggen: waar een kind met plezier
naartoe gaat, zich inzet om te presteren en waar het talent van een kind zich optimaal kan ontwikkelen.
't Kraaienest geeft de komende jaren het muziekonderwijs een flinke impuls.

Wat breng je mee:








een heldere visie op onderwijs en opvoeding
enthousiasme en daadkracht
een goed klassenmanagement, je kunt orde houden en weet de leerlingen voor je te winnen
ervaring met het lesgeven op verschillende niveaus
een positief en veilig pedagogisch leerklimaat
uitstekende communicatieve vaardigheden en je bent in staat om met ouders en leerlingen op niveau te
communiceren.
muzikaliteit is een pré

De Leraar In Opleiding krijgt specifieke begeleiding om zich te ontwikkelen op het gebied van:






didactisch handelen m.b.v. het EDI-model
werken met de methode KWINK
werken met projecten
het analyseren van opbrengsten op leerling-, groeps- en schoolniveau\
lesgevende taak in de bovenbouw

Wij bieden je:




een uitdagende baan op een actieve en gezellige school
een goede werksfeer
LIO vergoeding conform cao-po (+/- € 1.250,- bruto per maand)

Voor meer informatie over de school kun je contact opnemen via:



de directeur van de school, Jantine Blok, te bereiken op 0186-691661 of directie@kraaienestschool.nl
of bekijk onze website: www.kraaienestschool.nl

Je sollicitatie:



stuur je sollicitatie met cv zo spoedig mogelijk naar:
Obs 't Kraaienest, t.a.v. Jantine Blok, Koningin Wilhelminastraat 5, 3265 BH Piershil, of via mail:
directie@kraaienestschool.nl
Of neem via 0186-691661 meteen contact op voor het maken van een afspraak

Onze school is onderdeel van Stichting Acis Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche
Waard, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek, tel.nr. 078-6295999, www.acishw.nl

