Lieve juf of meester, wij zijn op zoek naar jou!
Het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer zoekt
per 15 november 2021 of per wanneer mogelijk voor daltonschool Het Palet in
Nieuw Vennep een

Enthousiaste leerkracht(en)
groep 1-2 (0,4250 – 1,0 wtf)
Informatie over de school:
Het Palet is een kleine openbare basisschool die lesgeeft volgens de kernwaarden
van het daltononderwijs. Binnen het daltononderwijs wordt ernaar gestreefd dat
een kind zijn eigen mogelijkheden en kwaliteiten optimaal kan ontplooien. De
school heeft zes groepen en werkt met een zeer betrokken team van 8
leerkrachten.
Meer informatie over de school kunt u lezen op de website van de school:
www.daltonschoolhetpalet.nl
Toelichting op de functie:
Toe aan een nieuwe uitdaging als leerkracht, een nieuwe omgeving waar je volop
de kans krijgt jezelf te ontwikkelen?
Klinkt goed toch? Dat is deze droombaan op onze leuke school ook!
Onze nieuwe collega is:
•
•
•
•
•

Een leerkracht die onze jongste leerlingen met hoofd, hart én handen kan
leren hun talenten optimaal in te zetten;
Een leerkracht die met veel plezier het daltononderwijs vorm wil geven en
ons motto “Ik durf, ik mag, ik kan” in de praktijk wil brengen;
Positief, enthousiast en heeft een grote dosis passie voor de ontwikkeling
van leerlingen, met name bij kleuters;
Een kanjer op het gebied van klassenmanagement en pedagogisch
klimaat;
Iemand die in teamverband wil samenwerken om het onderwijs “elke dag
een beetje” beter te maken.

Wanneer je bij ons komt werken, start je in principe in een tijdelijke aanstelling,
met uitzicht op vast. We gaan graag met je in gesprek over jouw wensen en
verwachtingen t.a.v. je aanstelling. De ontstane vacature fulltime maar is ook
door twee personen in te vullen.
Sollicitatie:
Je kunt je sollicitatie tot 20 oktober 2021, voorzien van een pakkende motivatie
en aangevuld met je actuele CV per e-mail sturen naar daltonschool Het Palet,
ter attentie van Mandy Broekhoff-Koopman of Wendela Verweij,
directeur.palet@sopoh.nl. Voor vragen bel gerust; 0252-626627.

