Basisschool Fonkel biedt kwalitatief goed onderwijs dat de basis en het fundament is voor de
ontwikkeling van leerlingen en professionals. Ieders talent wordt ondersteund en de kracht
van persoonlijke passie benut. Een school waar je graag wil werken!
Wat zo fijn is aan het werken op Fonkel is dat je te maken krijgt met een enthousiast en
bevlogen team en fantastische kinderen. Een team dat het belangrijk vindt dat ieder kind mag
groeien in zijn/haar ontwikkeling. Daarbij wordt de samenwerking gezocht met
ouders/verzorgers, omdat het team ervan overtuigd is dat deze samenwerking in positieve
zin resulteert in groei bij de leerling op zowel sociaal als cognitief vlak. Samenwerken en
samen leren is belangrijk voor iedereen binnen Fonkel. Leerlingen wordt geleerd
verantwoordelijkheid te nemen en verantwoordelijk te zijn voor hun gedrag en hun eigen
leerproces. Dit uitgangspunt betekent op Fonkel dat iedereen Leren Zichtbaar Maakt en we
samen ons onderwijs continu blijven verbeteren.

Wij zoeken m.i.v. het schooljaar 2022-2023

Enthousiaste groepsleerkracht voor
onze middenbouw (0,6 - 1,0 FTE)
Ben jij die leerkracht die:
• Een actieve bijdrage kan leveren aan de uitvoering van onze visie;
• Kinderen wil helpen het beste uit zichzelf te halen;
• Enthousiast is in het vak;
• De kneepjes van het vak kent en ook wil blijven leren;
• Goed kan samenwerken;
• In staat is om samen met de kinderen een fijne en veilige sfeer neer te zetten;
• Flexibel kan zijn als het moet.
Wij bieden:
• Allereerst natuurlijk een team van hele fijne en professionele collega’s wat volop
bezig is met leren en ontwikkelen;
• Een prettige werkomgeving in een modern gebouw;
• Een plek waar jij je talenten optimaal kunt benutten en dat je kunt leren van en met
je collega’s. Want wat is er mooier dan met plezier en passie werken aan de optimale
ontwikkeling van kinderen?
Heb jij zin gekregen in deze uitdaging op een prachtige school in Den Dungen en ga je graag
met me in gesprek? Mail me zo snel mogelijk als je geinteresseerd bent of meer informatie
wil over de vacature.
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