Onze visie en missie
Wij zijn samen De Beekgraaf; leerlingen, ouders en iedereen die hier werkt.
Samen zijn wij school en maken wij verschil voor kinderen.
Op De Beekgraaf word je gezien en gehoord.
Het maakt niet uit wie je bent of wat je kunt; elk kind is bijzonder.
Wij geloven dat kinderen zich van nature willen ontwikkelen; voor ons telt wat je daarvoor nodig hebt.
We dagen elk kind uit om de beste versie van zichzelf te worden.
We stellen doelen en hebben hoge verwachtingen van onszelf en van ieder kind.
Dit doen we vanuit waardering voor elk kind en oog voor hun behoefte.
We willen onze leerlingen veiligheid en ruimte bieden.
Wij geven kinderen en onszelf het vertrouwen en de kansen om te ontwikkelen.
We gunnen elk kind in iedere les – klein of groot – nieuw succes!

Basisschool De Beekgraaf staat midden in Nistelrode. Wij zijn trots op ons onderwijs dat wij
dagelijks, in een modern gebouw, verzorgen aan ruim 275 kinderen. Wij zetten in op brede
ontwikkeling en gaan hierbij uit van drie domeinen die gericht zijn op: kennis en leren (kwalificatie),
samen (socialisering) en zelfsturing (persoonsvorming).

De Beekgraaf zoekt met ingang van het schooljaar 2020-2021 een

flexibele leerkracht
(wtf 0,8000 - 1,000)
Wij zoeken een collega die:
− oprecht geïnteresseerd is in het kind met zijn/haar verhaal
− sterke pedagogische en didactische vaardigheden laat zien
− een goed klassenmanagement heeft
− duidelijk en consequent is
− met ons samen wil werken aan de doelen van ons schoolplan en zich herkent in onze visie
− handelingsgericht- en opbrengstgericht werken vanzelfsprekend vindt (kennis van en
ervaring met het werken volgens ‘data-duiden-doelen-doen' en ‘EDI’ is een pré)
− de professionaliteit van ons team versterkt en inspireert

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Henny van Middelkoop (directeur) via 0412617356. Meer informatie is te vinden op www.debeekgraaf.nl
Als je geïnteresseerd bent in deze vacature dan kun je reageren door uiterlijk vrijdag 20 maart 2020
een sollicitatiebrief met CV (in één document) via mail te sturen aan rvanderburgt@skpo-novum.nl
Vermeld hierbij als onderwerp van je mail je voor- en achternaam en ‘sollicitatie De Beekgraaf
Leerkracht 0,8000- 1,0000 wtf’
Als je intern solliciteert, gebruik je het intern sollicitatieformulier om te reageren op een vacature.

