INTERNE EN EXTERNE VACATURE
De Willem Alexanderschool is de school
van de SPCO Groene Hart in het
Woerdense "Schilderskwartier". Op dit
moment telt de school ongeveer 256
leerlingen, die onderverdeeld zijn in 10
groepen. Er werken zo’n 21
personeelsleden op de school, waaronder
een schoolassistent en een administratief
medewerker. De Willem Alexanderschool
is hard op weg zich te ontwikkelen tot een
basisschool waar naast basiseducatie het
onderwijs in 21e eeuwse vaardigheden
belangrijk wordt. Werken op de Willem
Alexanderschool betekent werken in een
leeromgeving waar het onderwijs
voortdurend in ontwikkeling is.
Onderwijskundig zitten we niet stil. De
visie op onderwijs en het denken en
leren van kinderen is namelijk constant
in ontwikkeling. Bij ons op school staat
het kind centraal waarbij we waar
mogelijk aansluiten bij de individuele
behoeften. In de praktijk betekent dit,
dat we kinderen willen uitdagen te
werken aan hun eigen leerproces. Zie
jij het als een uitdaging
onderwijsvernieuwingen van de
komende tijd in praktijk te brengen,
reageer dan!

De Willem Alexanderschool behoort tot
de SPCO Groene Hart met 13 scholen
in Harmelen, Linschoten, Lopik,
Montfoort, Nieuwerbrug, Woerdense
verlaat en Woerden. Hier wordt primair
onderwijs verzorgd voor ruim 2500
leerlingen door zo’n 240 medewerkers.
We zijn een organisatie waarin elke
afzonderlijke school in de eerste plaats
zelf verantwoordelijk is voor de
inrichting van het onderwijs aan de
kinderen.
Voor meer info: www.spco.nl

WIJ ZOEKEN MET INGANG VAN AUGUSTUS 2017 EEN

LEERKRACHT BOVENBOUW
Soort benoeming: reguliere benoeming
Werktijdfactor:
40 uur ( volledig)

Wij zoeken iemand die
o een protestants christelijke levensovertuiging heeft en
gemotiveerd kiest voor christelijk onderwijs
o in staat is leerlingen adaptief te benaderen
o een voorkeur heeft voor het werken in een bovenbouwgroep
o communicatief sterk is naar alle betrokkenen op school
o collegiaal is en verantwoordelijkheidsgevoel heeft
o weet dat werken op een school meer is dan lesgeven
o goed kan samenwerken en flexibel is
o een gezonde dosis enthousiasme bezit
o bij voorkeur beschikt over een gymbevoegdheid
Wij bieden u
o een school met 256 leerlingen, onderverdeeld in 11 groepen
o een leuke bovenbouwgroep van ca. 25 kinderen
o een enthousiast en meedenkend team van 21 leerkrachten
o een goede werksfeer en professionele begeleiding
o een school die kinderen een uitdagende en gestructureerde
leeromgeving biedt
o een school die werkt met eigentijdse leermethodes
Meer informatie kunt u krijgen bij:
De heer Kees Boer, directeur Willem Alexanderschool
School:  0348- 412687 Thuis:  06-42239932
Website: www.willemalexanderwoerden.nl
Belangstelling?
We zien uw sollicitatiebrief met CV en beschrijving van uw motivatie
en visie op onderwijs graag tegemoet. Reacties moeten uiterlijk 12
mei 2017 in ons bezit zijn.
Willem Alexanderschool
t.a.v. dhr. Kees Boer
Anton Mauvestraat 1
3443 CV Woerden
E-mailen mag natuurlijk ook:  willemalexander@spco.nl

