Vacature bovenbouwleraar
en/of bovenbouwcoördinator
wtf: 0,4 leraar,
0,2 boco

ingangsdatum:
1-11-2020

werkdagen: dinsdag (boco),
donderdag & vrijdag groep 7

Wie zijn wij?
Op basisschool het Molenveld (in Berghem) krijgen ruim 360
leerlingen, verdeeld over 15 groepen, onderwijs van zo’n 30
betrokken collega’s.
Het Molenveld is onderdeel van SAAM*, bestaande uit 26
scholen/kindcentra in 6 gemeentes, 6400 kinderen en 650
collega’s. Wij staan voor ONDERWIJS en KWALITEIT. Het KIND is
onze leidraad. Verbonden met de wereld maken we RUIMTE,
geven we RICHTING en ZIEN elkaar. We STRALEN, zijn SAMEN
eigenaar van ontwikkeling. Wij ZIJN SAAM*.
Wij zoeken een professional die…
Als leraar in groep 7 passend onderwijs biedt aan alle
leerlingen, ook als prettig leren -tijdelijk- niet vanzelfsprekend
is. Daarnaast denk je als bouwcoördinator mee in het
managementteam en kernteam. Centraal hierbij staat dat je
een bijdrage levert aan de leraar ‘in the lead’ brengen en
houden.
De leraar die we zoeken …
Handelt vanuit vertrouwen
Geeft les met hoge verwachtingen vanuit de leerlijnen

Is blijvend in ontwikkeling
Reflecteert en kan feedback geven en ontvangen
Gaat professioneel om met verschillen
Kan verantwoordelijkheden dragen
Werkt vanuit verbondenheid samen
De bouwcoördinator die we zoeken …
Is zichtbaar
Verbindt praktijk en beleid
Is duidelijk naar collega’s en ouders
Brengt in en vraagt terug
Beheert de toegewezen portefeuilles
Staat buigzaam en krachtig in zijn/haar rol
Geeft ruimte, richting en ruggensteun
En wij? Wij zullen ervoor zorgen dat …
Jij werkt in een open en fijne sfeer
Ons (management)team klaarstaat voor jou
We luisteren naar wat jij nodig hebt om goed onderwijs
waar te maken
Jij kansen krijgt om jezelf verder te ontwikkelen
Ben jij net zo nieuwsgierig naar ons als wij naar jou?
Laat het ons weten! Mail je motivatiebrief en CV uiterlijk
woensdag 23 september naar minkewestra@saamscholen.nl
Gesprekken vinden plaats op maandag 28 september.
Meer weten over deze vacature? Neem telefonisch contact op
met Minke Westra (directeur) op 06 3403 9102.

