Katholieke Jenaplanbasisschool Montini te Baarn:

“Elk kind wordt mens in relatie tot zichzelf, de ander en de wereld om hem/haar heen”.
Wij helpen, stimuleren en begeleiden de kinderen daarbij met kwalitatief goed onderwijs!!
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste stamgroepleider (m/v)
voor een uitdagende baan in een bovenbouw (6-7-8).
Functie-eisen:
• In bezit van het HBO bachelor diploma ‘leraar primair onderwijs’.
• De stamgroepleider is in staat of bereid om het onderwijs vanuit de Jenaplanvisie
vorm te geven. De pijlers hiervoor zijn: aandacht voor een goed en veilig
pedagogisch leef- en werkklimaat waarbij uitgegaan wordt van verschillen tussen
kinderen, sterke differentiatie in de groep, een gedegen groeps-/
klassenmanagement en een goede samenwerking met ouders en collega’s.
• De stamgroepleider geeft de kinderen de kans om te laten zien wat ze kunnen en
willen. De kinderen worden uitgedaagd en ondersteund, afhankelijk van hun talenten
en mogelijkheden.
• De stamgroepleider is flexibel, onderzoekend, vernieuwend, consciëntieus en
doortastend, waarbij een goed gevoel voor humor helpt om de dagelijkse
werkzaamheden te relativeren.
Onze kinderen willen een groepsleider, die
• geduldig, lief, aardig en sportief is,
• levenservaring heeft,
• kan omgaan met autisme en dyslexie,
• goed kan uitleggen,
• humor heeft.
Arbeidsvoorwaarden:
• Wij werken met werkdagen in het vijf-gelijke-dagen schooltijdenmodel (8.30-14.00 u)
• Wij bieden ondersteuning en begeleiding bij de uitvoering van het onderwijs in de
groep door de duo-collega, de bouwcollega’s, schoolopleider en de interne
begeleider.
• Wij bieden ondersteuning en werkdrukverlaging door de inzet van een vakleerkracht
bewegingsonderwijs, een onderwijsassistent, een conciërge/beheerder en actieve,
zeer betrokken ouders.
• Wij bieden een prettige werkomgeving in een modern, nieuw en goed geoutilleerd
gebouw.
Omvang van de benoeming:
• 0.4 in tijdelijke dienst met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.
• Werkdagen: maandag en dinsdag

Sluitingsdatum vacature: 6 mei 2022
Stuur je beknopte sollicitatie en curriculum vitae naar f.steur@montinischool.nl
Adresgegevens van de school:
Montinischool; De Oude Werf 5b; 3741 CS Baarn; 035-5426212 www.montinischool.nl
kijk op www.scholenopdekaart.nl
Voor nadere informatie over ons bestuur Het Sticht: www.hetsticht.nl

