CBS DE WATERHOF IS OP ZOEK NAAR EEN
LEERKRACHT 4-5
LEERKRACHT M/V (0,3435 – 0,425 FTE)
Werkdagen in overleg
Dit is CBS De Waterhof
CBS De Waterhof is een open christelijke
school die is ontstaan uit een fusie van twee
basisscholen in Delft-Tanthof. Vooralsnog
gevestigd op twee locaties, maar op termijn
hopen we een nieuw gebouw te betrekken dat
aansluit bij ons vernieuwende onderwijsconcept.
Een onderwijsconcept waarin veel aandacht is
voor de basisvaardigheden, toekomstgericht
onderwijs en natuur & beweging. Onze populatie
kenmerkt zich door diversiteit en is daarmee
een mooie afspiegeling van de maatschappij.
Wij werken vanuit het principe dat je het meest
leert van en met elkaar. Dit geldt zowel voor de
leerlingen als voor de enthousiaste leerkrachten
in ons team. Onze missie luidt niet voor niets
Samen leren, Samen wijzer.
Wat ga je doen?
Wij zoeken een leerkracht die zich kan vinden in
de beweegschool, die we met elkaar aan het
opbouwen zijn. Je wordt ingezet als
groepsleerkracht op de locatie Lepelaarstraat.
Dit is een kleine locatie waar een veilig klimaat
heerst en waar alle medewerkers zich
verantwoordelijk voelen voor het onderwijs aan
alle leerlingen. Op deze locatie werken we met
samengestelde groepen. In overleg met jou
bepalen we de werkdagen.

Wie ben je?
Een enthousiaste leerkracht, die graag wil
samenwerken in een team. Die kan samenwerken
met een onderwijsassistent en ook vorm wil geven
aan onze opleidingsschool.
Je bent enthousiast om bewegen en leren samen
te brengen en op die manier de toegevoegde
waarde van deze leerlijn vorm te geven.
Wat bieden we je
Een school met twee locaties die op weg zijn om
samen één te worden,
Een super enthousiast team dat altijd klaar staat
voor elkaar en voor de kinderen,
Een professionele schoolcultuur, waar sprake is
van gedeeld leiderschap en waar ieders inbreng
wordt gewaardeerd.
Een school waar we werken vanuit het motto dat
fouten maken mag/moet. Daar leer je van!
Een school waar je er nooit alleen voor staat. We
organiseren goede begeleiding van nieuwe
collega’s.
Ben je enthousiast geworden en zou je graag
willen mee ontwikkelen in ons team? Stuur dan zo
snel mogelijk je sollicitatiebrief met CV!

Hoe solliciteer je?
• Brief schrijven naar directie.waterhof@scodelft.nl
• Ter attentie van Wilma van der Leeden (directeur)
• Tot 1 oktober 2022

