
VACATURE
Leerkracht groep 6/7 voor 24 uur per week
In verband met zwangerschapsverlof zoeken wij met ingang van 6 maart
2023 een enthousiaste, betrokken leerkracht met oog voor elke leerling.
Een fulltime aanstelling is bespreekbaar.
In deze video Brede school Het Anker zie je in één oogopslag wat onze
school uniek maakt.

Zo ziet jouw werkweek eruit

— Je geeft les aan SBO groep 6/7  en bereidt lesmateriaal voor dat aansluit bij de belevingswereld en leerdoelen van de
leerlingen.

— Je volgt de ontwikkeling van je leerlingen op de voet en houdt goed contact met ouders/verzorgers.
— Je zorgt dat alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen en je stimuleert sociale vaardigheden en respectvol

handelen
— Je blijft jezelf ontwikkelen en draagt met collega's bij aan de ontwikkeling en de visie van de school

Jij krijgt van ons

— Salaris leerkracht LC – met uitzicht op aanstelling voor
onbepaalde tijd (CAO Primair onderwijs)

— Alle ruimte om te groeien als  professional en persoon
— Een kleine, enthousiaste groep kinderen die graag van

en met jou wil leren
— Een betrokken team dat jou graag ondersteunt; eerder

starten dan 6 maart is bespreekbaar.

Dit heb je in huis

— Een afgeronde PABO opleiding of zij-instroomtraject
— Je hebt affiniteit met en begrip voor de eigenheid van

de leerlingen
— Je bent flexibel en toegankelijk
— Je communiceert helder en concreet met leerlingen,

collega’s en ouders

Over onze school
Brede School Het Anker is een leefgemeenschap voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar uit de regio Wijk

bij Duurstede. We werken in één gebouw samen met Stichting Binding en Kind en Co. We hebben

groepen voor regulier- en speciaal basisonderwijs. Daarbinnen bestaat een groep voor

nieuwkomers (de taalklas) en een groep voor hoogbegaafde leerlingen (Explora). We willen

passend onderwijs mogelijk maken voor alle kinderen op onze school. Samen met ons help je

de leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en zelfbewuste burgers voor de samenleving

van morgen. Onze school is onderdeel van Gewoon Speciaal Onderwijs en Stichting Openbaar

Onderwijs Wijk bij Duurstede.

Solliciteren
Interesse? We horen graag van je! Mail je CV en motivatie uiterlijk 24 januari 2023 naar

info@hetanker-wijk.nl. Heb je een vraag of wil je een dagje meelopen?

Mail directie via info@hetanker-wijk.nl of bel 0343792000. 
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