Vacature groepsleerkracht groep 3/4 Freinetschool Delft

De Freinetschool Delft werkt vanuit de belevingswereld van het kind. Zij leren verantwoordelijkheid
te dragen voor elkaar, hun werk en omgeving. Het zelf plannen van hun werk is een belangrijk
uitgangspunt op deze school. In de visie van de school is elk kind uniek in hoe het is en dus ook in hoe
het leert. Je zou de leerstijl ook kunnen omschrijven als natuurlijk of levend leren.
Een Freinetschool is een conceptschool, die werkt vanuit de pedagogisch-didactische uitgangspunten
van de Franse onderwijzer en pedagoog Célestin Freinet (1896-1966). Zie voor meer informatie over
de school en het freinetonderwijs: www.freinetschooldelft.nl en www.freinet.nl
De Freinetschool Delft is gevestigd op drie locaties in de wijk Hof van Delft. De onderbouw van de
school is gehuisvest op de locaties Hugo de Groot en Margriet.
Op de Freinetschool Delft is vanaf 1 februari 2020, of eerder indien mogelijk, plaats voor een

groepsleerkracht groep 3/4
(20 uur)
Wij zoeken iemand die:
 de dagelijkse onderwijsactiviteiten voorbereidt, lesgeeft en leerlingen begeleidt
individueel en in groepsverband.
 ontwikkelingen volgt, de leerresultaten van de leerlingen evalueert en beoordeelt en
daarover rapporteert aan de ouders en de directie.
 een bijdrage levert aan de leer-en opvoedingsdoelen van de school en
ontwikkelingen vertaalt naar didactische werkvormen en leeractiviteiten.
 beschikt over een afgeronde PABO-opleiding.
 Affiniteit heeft met vernieuwingsonderwijs, bij voorkeur Freinet.
Wij bieden:


een afwisselende functie in een team van betrokken collega’s.



de salariëring voor de functie is conform de CAO Primair Onderwijs tot een maximum
van bruto € 3910,- per maand op basis van een volledig dienstverband (exclusief
vakantiegeld en eindejaarsuitkering).

De leraar heeft, naast de lesgevende taak, algemene taken die zijn opgenomen in de
functiebeschrijving van de leraar bij Librijn.
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Joke Bouma, locatiedirecteur,
tel. 015-2132674 (niet op vrijdag) of via directie-onderbouw@freinetschooldelft.nl
Uw sollicitatie ontvangen we graag vóór 15 december 2019 op het mailadres
directie-onderbouw@freinetschooldelft.nl

Librijn heeft specifiek personeelsbeleid opgesteld vanwege haar freinetscholen.
De vacature is zowel intern als extern opengesteld.

voor meer informatie over Librijn openbaar onderwijs verwijzen wij u naar onze
website: www.librijn.nl Op deze site vindt u tevens de link naar de website van de scholen.

