Basisschool Wonnebald te Den Haag zoekt voor schooljaar 2018-2019 een

EURITMIE LEERKRACHT (M/V) voor klas 2 t/m klas 6
Functieschaal LA, 0,2 fte. Het betreft een tijdelijk dienstverband, met uitzicht op een vast dienstverband, conform CAO-PO.

Wonnebald is een kleinschalige,
moderne basisschool in zuidwest Den
Haag met ongeveer 270 ll. De school is
omgeven door groen. Meer en Bos
ligt op loopafstand.
Ons onderwijs is gebaseerd op de
vrijeschool-pedagogiek.
Voor ons is 'leerstof ontvangen'
belangrijker dan 'les geven'. De
belevingswereld van het kind en de
ontwikkelingsfasen zijn voor ons een
essentieel vertrekpunt. Van daaruit
willen we bereiken dat elk kind
nieuwsgierig wordt en blijft. Goed
onderwijs is: een vuur ontsteken!
Basisschool Wonnebald is een van de
acht scholen van de Stichting
Samenwerkende Vrijescholen ZuidHolland.

De lessen worden gegeven op maandag.
We zoeken een collega die:
- In het bezit is van een (basis)onderwijsbevoegdheid met aanvulling euritmiebevoegdheid
- bekend is met het hedendaagse vrijeschoolonderwijs
- zelfstandig les kan geven
- flexibel en motiverend vanuit een nuchtere blikrichting ons team kan versterken vanuit verbinding en doelmatigheid
- ervaring heeft of op wil doen op het gebied van planmatige registratie van leerling vorderingen (wij werken met ParnasSys)
We zoeken een positieve en communicatief heldere collega die het fijn vindt om met de klassenleraren te overleggen & met onze pianist samen te werken.
Onderstaande competenties zijn belangrijk:
- Interpersoonlijk: kinderen kunnen begeleiden en leiden; sturen en volgen; verzoenen en confronteren; bemoedigen en corrigeren.
- Pedagogisch: de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen kunnen bevorderen.
- Didactisch: een krachtige leeromgeving kunnen ontwerpen in de klas; adequaat instructie kunnen geven, rekening houdend met verschillen.
- Reflectie en ontwikkeling: kunnen reflecteren op de eigen ontwikkeling en deze kunnen afstemmen op het beleid van de school.
- Samenwerken: professioneel kunnen samenwerken en communiceren met collega’s; contacten kunnen onderhouden met ouders.
Wij bieden:
- Een mooie school met zeer betrokken collega’s, kinderen, ouders en antroposofische opvang.
- Een uitdagende opdracht met alle kansen op duurzaam succes.
- Een bestuurlijke professionele basis van acht vrijescholen waarin veel mogelijkheden zijn voor vernieuwing, verbreding en verdieping.
- Ruimte voor scholing en ontwikkeling.
De procedure:
De sollicitatieprocedure wordt zowel intern als extern gestart, bij gelijke geschiktheid gaat intern personeel voor. Een sollicitatiecommissie adviseert het bestuur. Meer informatie over
de school kunt u vinden op www.wonnebald.nl.
Meer informatie over de Samenwerkende Vrijescholen kunt u vinden op www.svzh.nl.
U kunt uw motivatie en CV tot uiterlijk 31 augustus 2018 sturen naar admin@wonnebald.nl o.v.v. Sollicitatie Euritmie leerkracht, t.a.v. Nynke Verdoner.
De eerste gespreksronde wordt meteen na de sluitingsdatum gestart, de tweede gespreksronde is nog nader te bepalen en een proefles zal onderdeel zijn van de procedure. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Nynke Verdoner, schoolleider, via nverdoner@wonnebald.nl.

