Het Molenven is een kleinschalige basisschool waar we alle leerlingen zien en kennen. Je vindt ons in
het prach ge Kindcentrum Het Kwar er in Vught-Noord. Het Molenven combineert verschillende
manieren van werken: op de leerpleinen, in de vaste basisgroep en groepsdoorbrekend. Hierdoor
kunnen onze leerlingen op maal hun talenten ontwikkelen. Zelfstandig en onderzoekend leren,
keuzes maken, samenwerken, jezelf kunnen presenteren, crea eve ontwikkeling en jezelf kunnen zijn
staan centraal. Ons betrokken en gedreven team zorgt voor een ﬁjne werksfeer in een gezellige en
moderne school.

Wij zoeken per direct een

inspirerende, verbindende en daadkrach ge
teamleider bovenbouw
(Leerkracht L11-coördina e)
(w 1,0 - andere contracten bespreekbaar)

De teamleider die wij zoeken krijgt een rol in het MT om samen met de teamleider onderbouw, de
intern begeleider, de directeur en het team verder te bouwen aan een prach ge school. Wij zoeken
een teamleider die:
● Een onderwijsbevoegdheid en lesgevende ervaring hee ;
● Aﬃniteit hee met groepsdoorbrekend werken;
● Bereid is om een management- of coachingsopleiding te volgen of deze hee gevolgd;
● Sterke coachende vaardigheden hee ;
● Kwaliteiten van collega’s ziet en benut;
● Zichtbaar is op de werkvloer en nauw contact hee met collega’s;
● In staat is om processen te begeleiden en collega’s hier goed bij betrekt;
● Vanuit een proac eve houding verbindt met kinderen, ouders en collega’s;
● Een duidelijke pedagogische en didac sche visie hee die aansluit bij de visie van de school;
● ICT-vaardig is;
● En over een gezonde dosis humor beschikt.
Je werkt twee dagen ambulant als teamleider, aangevuld met lesgevende taken.
Procedure en sollicita e
Past dit proﬁel bij jou en zie je deze func e als een mooie uitdaging? Reageren kan tot en met 18
maart 2022. Stuur je mo va e en CV naar info.molenven@s ch ngtalen s.nl
Bij vragen kan je contact opnemen met Angela Snoeren, directeur basisschool Het Molenven:
06-12603949.
Bekijk ook onze website: www.molenven.nl

Onze school is onderdeel van stichting Talentis

