Eigenzinnig uitdagend divers
Voel je je aangesproken?
De Daltonwerkwijze van Aldoende komt tegemoet aan de specifieke behoeften van
ieder kind. Een kind dat zichzelf en anderen respecteert, dat initiatieven neemt, dat
verantwoording kan vragen en afleggen, dat doelmatig kan werken en goed kan
reflecteren, staat sterk in het leven.
Aldoende is een gemengde school en is daar trots op. Een gemengde school in de
brede zin van het woord: een mooie afspiegeling van de buurt waarin de school staat.
Je mag er zijn wie je bent!
De school schept een uitdagende en functionele leeromgeving. Er heerst een sfeer
van rust, veiligheid en geborgenheid. Respect voor jezelf en de ander staat centraal.
Ben jij die enthousiaste gymleerkracht die past in ons team?
Wij zoeken een collega die:
- in het bezit is van een gym bevoegdheid
- belangstelling heeft voor Dalton onderwijs
- een open, flexibele, lerende houding heeft t.o.v. organisatie en in relatie tot collega’s;
- in staat is een positief pedagogisch leerklimaat neer te zetten;
- leerlingen weet te enthousiasmeren en te stimuleren om het beste uit zichzelf te
halen op sportief gebied;
- daadkracht toont en eigen verantwoordelijkheid draagt;
- aanspreekpunt is voor ouders en pedagogische partners;

Wij bieden:
- een fijne school, die bekend staat om de warme, prettige sfeer;
- betrokken collega’s
- een team dat samenwerken erg belangrijk vindt
Vacature:
- Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een collega voor 4 dagen,
die samen met onze andere vakdocent bewegingsonderwijs zal geven op onze
school.

Ben je geïnteresseerd? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Els Ramaekers,
directeur van Aldoende, of met Lenie Melchers, de adjunct-directeur. De mailadressen zijn:
e.ramaekers@obsaldoende.nl en l.melchers@obsaldoende.nl Je kunt de brief en cv mailen
naar Els Ramaekers, e.ramaekers@obsaldoende.nl
Reageren is mogelijk tot en met 10 juli.

