Wij zijn op zoek naar een:

Leerkracht
Groep 5

Stichting Penta
Stichting Penta is een innovatieve stichting die bestaat uit 12
scholen in het primair bijzonder (chr.) onderwijs. Met ruim 300
medewerkers wordt er iedere dag met hart en ziel gewerkt

Uren in overleg

aan het faciliteren van creatief, innovatief en kwalitatief goed
onderwijs, voor onze ruim 3000 leerlingen. Verbinding,
vertrouwen, vakmanschap, erkende ongelijkheid en
eigenaarschap zijn onze kernwaarden. We geven- en krijgen veel ruimte om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen over
ons werk. Dat maakt dat we samen gaan voor onderwijs en
een organisatie dat morgen nòg beter is dan vandaag! We

Wat ga je doen?

streven naar toegankelijk en mooi toekomstgericht onderwijs
voor Emma & Youssef (alle leerlingen van vandaag en morgen

Als leerkracht van groep 5 ben je verantwoordelijk

in Hoorn).

voor de dagelijkse gang van zaken in de klas. Je
verzorgt onderwijsactiviteiten en alle daarbij
horende werkzaamheden. Tevens ben je
aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s.
Op woensdag staat je duo-collega voor de groep.

‘Het mooiste wat je hier
kunt worden is jezelf’

Dit schooljaar is er een LIO-stagiaire gekoppeld aan

St. Jozefschool in Blokker bieden wij kwalitatief goed

groep 5. Onderdeel van je werkzaamheden is het

Op de

ondersteunen en begeleiden van haar leerproces.

onderwijs in een kindvriendelijke, rijke en uitdagende speel-

Op donderdag en vrijdag zal zij voornamelijk voor

leeromgeving. Daarbij hebben we aandacht voor de bredere

de klas staan en is er ruimte om met individuele

ontwikkeling van kinderen zodat zij zich met zelfvertrouwen en

leerlingen of groepjes leerlingen aan de slag te

een positief zelfbeeld kunnen ontplooien tot sterke

gaan.

wereldburgers. Op de St. Jozefschool werken we met een
moderne versie van het schoolconcept van Jenaplan. Onze
focus ligt op een positief leerklimaat die is uitgewerkt in sterk

Wij bieden jou:

didactisch handelen en een goed pedagogisch klimaat, met

Een fijne werkplek op een moderne
Jenaplanschool in hartje Blokker.
Een school die staat voor eigenaarschap en
gedeelde verantwoordelijkheid.
Mogelijkheden om je verder te
professionaliseren.

aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de vier
basisactiviteiten van Jenaplan (gesprek, werk, spel en viering).
Mindset, motivatie en executieve functies vormen de basis van
ons onderwijs.

Interesse?
Ben je enthousiast geworden en wil je solliciteren?

Inschaling in overleg

Mail je motivatiebrief met cv naar:

Aanstelling binnen Stichting Penta.

vacature@stichtingpenta.nl.
We maken dan snel een afspraak om kennis te maken!

De St. Jozefschool heeft een enthousiast en
betrokken team. Als lerende organisatie zoeken wij
elke dag naar manieren om ons onderwijs steeds
een beetje mooier te maken.

versterken?

Kom jij ons hierin

Meer informatie?
Voor nadere inlichtingen over de vacature kan contact
worden opgenomen met Sonja Slagter schoolleider van
de St. Jozefschool op 0229-247011 of via

sonja.slagter@stichtingpenta.nl.

