ieder kind
mag groeien
en bloeien

Jenaplanschool De Pandelaar
Vraagt in verband met vervanging van een zwangerschapsverlof bij voorkeur m.i.v. 11 april 2022

een stamgroepleider
voor een werktijdfactor 1,000.
Inzetbaarheid afhankelijk van mogelijkheden en wensen.

Ook als je liever in deeltijd werkt nodigen wij je van harte uit om te solliciteren!

Wie ben jij?
Ben jij onze nieuwe collega die:
• Passie heeft voor Jenaplanonderwijs
• Samen met team, kinderen en ouders werkt aan een fijne, warme, opbrengstgerichte school
• Vernieuwend en uitdagend wil zijn passend bij ons Jenaplanconcept
• Ertoe wil doen voor elk kind
Ben jij de persoon die
• Een open, warme persoonlijkheid heeft
• Inspirerend en betrokken is
• Flexibel en nauwgezet kan werken
• Goed kan plannen en organiseren
• Goed kan samenwerken
Heb jij daarnaast
• Een PABO-diploma
• Ervaring en/of affiniteit met het Jenaplanconcept.

Herken je jezelf in dit profiel en zou jij wel willen werken in een fijn team op een prachtige Jenaplanschool?
Dan maken we heel graag persoonlijk kennis met jou!

Wie zijn wij?
Op de Pandelaar benadrukken wij het unieke van ieder kind en krijgen kinderen de ruimte om in hun eigen tempo te
leren en hun eigen talenten te ontwikkelen. Wij zijn er trots op dat we dit met een enthousiast en betrokken team in
samenwerking met ouders vorm kunnen geven. De Pandelaar is een vereniging en op onze school zitten ongeveer
270 kinderen, verdeeld over 11 stamgroepen. Verdere informatie is te vinden op onze website: www.depandelaar.nl
Wacht niet langer en stuur direct, maar uiterlijk 11 maart, je sollicitatie,
voorzien van CV en referenties per mail naar vacature@depandelaar.nl.
Aanvullende informatie
• Het betreft een tijdelijke fulltime vacature tot en met 21 oktober 2022 (herfstvakantie)
•	Afhankelijk van de formatie van volgend jaar is er mogelijk ruimte om je aanstelling in deeltijd te verlengen
• De vacature kan ook ingevuld worden door twee parttime collega’s
• Inschaling in L10.
Heb je nog vragen?
Neem dan gerust telefonisch contact op met Hanneke van Antwerpen (intern begeleider)
0492-364031 of hanneke.v.antwerpen@depandelaar.nl

Jenaplanschool
De Pandelaar
St. Michaëlstraat 30
5421 NK Gemert

