Vacature Sint Nicolaasschool Haren
Functie: leerkracht groep 4 voor twee dagen en voor maximaal twee dagen een
leerkracht cognitief getalenteerde leerlingen (Leerrotonde). Functie kan ook
gecombineerd worden.
Werktijdfactor : minimaal 0,4 – maximaal 0,8
Aanvang: 1 augustus 2022

De school
De Sint Nicolaasschool is een katholieke basisschool in Haren (Groningen) met ruim 420
leerlingen verdeeld over 17 groepen. Per 1 augustus 2022 zoeken wij een enthousiaste,
flexibele en innovatieve collega voor groep 4 op de donderdag en vrijdag. Daarnaast
zoeken wij voor maximaal twee dagen een collega voor het begeleiden van kinderen die
extra uitdaging nodig hebben.
De Sint Nicolaasschool beschikt over een uitgebreide ondersteuningsafdeling. Alle
kinderen met een begeleidingsvraag, zowel uitvallers als cognitief talent, kunnen goed
begeleid worden. Een onderdeel in die ondersteuning is de Leerrotonde. In de
Leerrotonde komen leerlingen die uitdaging nodig hebben, maar ook leerlingen die
ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning richt zich op executieve functies.
Leerlingen worden uitgedaagd met behulp van o.a. Levelwerk wanneer het reguliere
werk in de klas, ondanks compacten en verrijken, onvoldoende uitdaging biedt.

Wie zoeken wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je hebt een positieve instelling en denkt in kansen en mogelijkheden;
je bent in het bezit van een pabodiploma;
je hebt affiniteit met het lesgeven aan kinderen in groep 4.
je hebt aantoonbare ervaring of affiniteit met hoog intelligente c.q. meerbegaafde
kinderen en onderliggende begeleidingsvragen;
je toont initiatief en hebt een proactieve houding;
je beschikt over een goed reflecterend vermogen en kan omgaan met feedback;
je kunt zelfstandig werken, maar bent ook collegiaal;
je bent in staat doelen en het onderwijsleerproces zo in te zetten dat de kinderen
zich ontwikkelen in een uitdagende leeromgeving;
je hebt oog voor ieder kind en je vindt het belangrijk dat ieder kind zich kan
ontwikkelen ook in zijn of haar talenten;
je communiceert helder en open met ouders en ziet ouders als educatieve partner,
waarbij jij de professional bent.

Wij bieden:
•
•
•
•
•

een inspirerende moderne school met een enthousiast en hardwerkend team in
een prachtige groene omgeving;
volop mogelijkheden om je te ontwikkelen en jouw talenten op onze school in te
zetten;
een marktconform salaris;
secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Primair Onderwijs;
werktijdfactor minimaal 0,4 en maximaal 0,8.

Solliciteren:
Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk 7 juli 2022 naar Marijke Boon (adjunct directeur) via
marijke.boon@sintnicolaasschool.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met adjunct-directeur Marijke Boon via
telefoonnummer: 050 534 6750.

