
 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 werken op de 
 leerpleinen en groepsdoorbrekend werken met het werken in de vaste basisgroep. Hierdoor kunnen 
 onze leerlingen op�maal hun talenten ontwikkelen. Zelfstandig en onderzoekend leren, keuzes 
 maken, samenwerken, jezelf kunnen presenteren, jezelf kunnen zijn en crea�eve ontwikkeling staan 
 centraal. Ons betrokken en gedreven team zorgt voor een fijne werksfeer in een gezellige en 
 moderne school. 

 Met ingang van volgend schooljaar zoeken wij 
 collega's voor de groepen 5-6 en 7-8 

 (w� 0,4 -1,0 - meerdere contracten mogelijk) 

 Ben jij de leerkracht die: 
 ●  Een brede persoonsontwikkeling van leerlingen belangrijk vindt; 
 ●  Zich inzet voor een veilig klimaat voor leerlingen, ouders en collega’s; 
 ●  S�mulerend kan werken in samenwerking met collega’s en ouders; 
 ●  Beschikt over goede communica�eve vaardigheden en een kei is in luisteren; 
 ●  Hart hee� voor onze leerlingen en ons onderwijs, waarbij ruimte voor individuele verschillen 

 van kinderen vanzelfsprekend is; 
 ●  Authen�ek is en gevoel voor humor hee�. 

 Vind je het bovendien belangrijk om samen te werken in een enthousiast team? Solliciteer dan nu op 
 de baan van je dromen. We kijken naar je uit! 

 Wat bieden wij jou: 
 ●  Een �jdelijke aanstelling met uitzicht op vast; 
 ●  Werken met een onderwijsconcept en unieke methodes waarmee kinderen op�maal en op 

 maat onderwijs geboden krijgen; 
 ●  Het begeleiden van verschillende verrijkingsgroepen gedurende één dag per week, kan 

 onderdeel uitmaken van de vacature; 
 ●  Een goede school, een fijne plek en toffe collega’s. 

 Procedure en sollicita�e 
 Past dit profiel bij jou en zie je deze func�e als een mooie uitdaging? 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, 
 tel: 06 -12603949. 

 Bekijk ook onze website:  www.molenven.nl 

 Onze school is onderdeel van stichting Talentis 
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