HET MOZAÏEK IS OP ZOEK NAAR EEN
ENHOUSIASTE EN CREATIEVE

LERAAR L10 VOOR GROEP 1 T/M 4
0,6-1,0 FTE
Dit is Het Mozaïek
Het Mozaïek is een opleidingsschool met twee
locaties in Delft die samen één school vormen.
We hebben aandacht voor ieder kind. Door een
afgestemd organisatiemodel (GIP) is differentiatie
in de groep mogelijk. Dit komt de onderwijsprestaties van de leerlingen ten goede.
Op het Mozaïek is er oog voor de toekomst;
onderwijsvernieuwing is belangrijk. Dit is terug te
zien in het werken met Chromebooks, een
eigentijdse ICT-methode, de aandacht voor
bewegend leren en Engels vanaf groep 1. Bij het
volgen van de ontwikkeling van leerlingen worden
de leerlingen zelf betrokken bij hun leerproces.
Thematisch werken bij wereld- en kunstoriëntatie is
in ontwikkeling!
Het team van het Mozaïek werkt hard met elkaar.
Leren van en met elkaar binnen een open en fijne
sfeer op de werkvloer vinden wij belangrijk. In de
kleine units bestaande uit twee groepen met
leerkrachten, onderwijsassistenten en studenten
werken we nauw met elkaar samen aan goed
onderwijs voor alle leerlingen!

• Je hebt oog voor de onderwijsbehoeften en
talenten van de kinderen;
• Je vindt het een uitdaging om samen met de
kinderen doelen te stellen en hieraan te werken;
• Je kunt goed samenwerken met collega’s en
ouders;
• Je zet je actief in voor de schoolontwikkeling en
activiteiten in de school.
Wat bieden we je
• samenwerken met fijne collega’s;
• scholing- en ontwikkelingsmogelijkheden;
• goede begeleiding en coaching;
• een gezellig team met vrouwen en mannen;
• en vooral: enthousiaste kinderen die naar jou
uitkijken!

Wie ben je
• Je hebt je bevoegdheid voor het primair onderwijs
en bent toe aan een uitdaging;
• Je bent positief en hebt humor, je staat stevig in je
schoenen;
• Je bent proactief en denkt mee in oplossingen en
mogelijkheden om het onderwijs vorm te geven;

Hoe solliciteer je?
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je CV inclusief motivatiebrief
naar personeelsadministratie@scodelft.nl

