Wil jij actief bijdragen aan de talenten van de toekomst?
Morgenwijzer zoekt een:

(Eigen)wijze groepsleerkracht
instroomgroep, 2 dagen per week (woensdag- en vrijdagochtend)
Wij zijn Morgenwijzer
Met zo’n 470 medewerkers, 4.500 leerlingen en 21 locaties staat Morgenwijzer bekend als een
vernieuwende onderwijsorganisatie in Alphen aan den Rijn en het omringende Groene Hart.
Iedere school heeft een eigen karakter met eigen accenten, dus je vindt altijd een school
waar jij je thuis voelt en die aansluit bij jouw ambities, ideeën en opvattingen.
Deze vacature betreft het Spinnewiel.
Het Spinnewiel is een school van 10 groepen met ongeveer 260 leerlingen en staat in de
ambachtenbuurt in Alphen Noord. Op onze school heerst een fijne sfeer en hebben we een
open cultuur. We hebben een mooi licht gebouw met voor leerlingen veel mogelijkheden
om buiten het lokaal in kleine groepjes te werken. Er werken ongeveer 25 medewerkers op
het Spinnewiel. Met veel plezier proberen wij iedere dag met elkaar het beste te doen voor
ons onderwijs en onze leerlingen. Op het Spinnewiel draait het om de ontwikkeling van onze
kinderen. We stimuleren ook dat de medewerkers zich blijven ontwikkelen. Op het Spinnewiel
draait het om jou!
Voor meer informatie over het Spinnewiel: https://www.basisschoolspinnewiel.nl/
Wie ben jij?
Jij bent een ervaren leerkracht, die graag verantwoordelijkheid neemt én geeft. Jij biedt
kinderen de ruimte om hun talenten te ontplooien, maar vindt het net zo belangrijk om jezelf
te blijven ontwikkelen. Jij stimuleert een nieuwsgierige, creatieve en onderzoekende houding,
opdat kinderen daarmee hun eigen plek vinden in de wereld van vandaag en morgen.
Wat verwachten wij?
-

een afgeronde pabo-opleiding;

-

bij voorkeur ervaring een aantal jaar ervaring als groepsleerkracht;

-

een flexibele instelling, zowel mens- als taakgericht;

-

een geldige VoG (Verklaring omtrent gedrag).

Wat bieden wij?
-

een werkomgeving die altijd in beweging is;

-

een organisatie met veel carrièreperspectieven;

-

marktconforme arbeidsvoorwaarden (L10);

-

betrokken collega’s, met wie je veel kennis kunt uitwisselen.

Per wanneer?
Het betreft een vacature vanwege formatieruimte vanaf 4 januari 2021 tot het einde van het
schooljaar. Voor schooljaar 2021 – 2022 kunnen we in gesprek over een passende plaats in
de formatie.
Nieuwsgierig?
Voel jij je aangesproken door deze vacature en wil je met ons kennismaken? Stuur dan jouw
motivatie en CV naar lindavermeulen@morgenwijzer.nl. Ben je wel geïnteresseerd, maar niet
in deze functie? Een open sollicitatie mag altijd! Voor meer informatie kun je Linda ook bellen
op telefoonnummer 06 – 86873414. Of neem eens een kijkje op www.morgenwijzer.nl.

