Visie

zoekt één of meerdere:

leerkrachten
tussen 0,4 en 1,0 fte
Kindcentrum Leander staat midden in de samenleving en het
dorp. We werken met een gedreven, professioneel team.
Omdat kinderen verschillend zijn en anders leren, bieden we de
lesstof op verschillende manieren aan.
Leander zoekt met ingang van het nieuwe schooljaar nog één
of meerdere collega’s.
-

Ben je inzetbaar binnen één of meerdere units?
(wij werken met 8 basisgroepen verdeeld over 4 units)
- Werk je graag intensief samen met collega’s in een unit?
- Neem je zelf initiatieven?
- Ben je flexibel?
- Spreekt de visie van ons kindcentrum je aan?
- Kun je kinderen in hun kracht zetten en neem je ze mee in
het eigen leerproces?
- Vind je het pedagogisch klimaat ook belangrijk?
- Wil deelnemen aan een vakgroep?
Laat dan iets van je horen.
Wij bieden:
- Een collegiaal, hardwerkend team bestaande uit
leerkrachten basisonderwijs, vakleerkrachten en
onderwijsassistenten
- Een kindcentrum met buitenschoolse activiteiten,
peuteraanbod en kinderopvang
- Een uitdagende werkplek
- Onderwijs gericht op de toekomst
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Marga Janssen (teamleider)
06 – 231 60 313
of Frans Trimbach (directeur)
06 – 510 83 354

Binnen Kindcentrum Leander
staat aandacht voor kinderen
centraal.
We werken in een prettige en
uitdagende omgeving aan de
ontwikkeling van kinderen
tussen 0 en 13 jaar.
Onze medewerkers stimuleren
een brede ontwikkeling bij de
kinderen. Ze volgen dit proces
kritisch, enerzijds door
afstemming en aansluiting en
anderzijds door vroegtijdige
signalering en gerichte
aanpassingen. Wij zien onszelf
als partner in de opvoeding
van kinderen.
Kindcentrum Leander werkt
met moderne materialen,
ondersteunende (ICT)middelen en coöperatieve
werkvormen.
Binnen basisgroepen worden
de kinderen door pedagogisch
medewerkers of leerkrachten
uitgedaagd om samen te
leren, zelf te ontdekken en het
beste uit zichzelf te halen.

Kindcentrum Leander
Remmensberg 33
5845 DD Sint Anthonis
www.kindcentrumleander.nl

Een brief waarin je je sollicitatie toelicht, vergezeld van je CV
graag zo spoedig mogelijk mailen naar:
Marga Janssen – teamleider onderwijs, mg.janssen@peelraam.nl
gesprekken worden op korte termijn gepland

tel: 0485-381892
onderwijs@kindcentrumleander.nl

