Collega’s gezocht!
Onze Missie:

Profiel van de school
Drie jaar geleden hebben we unaniem als team gekozen om ons onderwijs om te gaan gooien. In onze nieuwe visie staat bovenaan, dat ieder kind zijn/ haar mooiste weg kan
bewandelen op onze school. Dit doen we door het leerstofjaarklassensysteem los te laten en ons te richten op persoonlijke doelen van kinderen.
De Molenwiek is een katholieke basisschool in Bovenkarspel met 13 groepen. Met een enthousiast en leergierig team van ongeveer 30 personeelsleden. Schooljaar 2021/2022
werken wij vanuit 4 wieken (bouwen): Wiek A met groep 1 en 2, Wiek B met groep 3 en 4, Wiek C met groep 5 en 6 en wiek D met groep 7 en 8.
In het schooljaar 2021/ 2022 werken de groepen in de Wiek ook op onderwijsinhoud nauw samen. We zijn als team en/ of Wiek samen verantwoordelijk voor het onderwijs in de
Wiek. Onze school is opgedeeld in leerfases van een half jaar, daarom starten we ieder jaar in februari een nieuwe groep 3 startfase.
In de middagen zetten we meer in op de talenten van kinderen middels (digitale) portfolio’s.
Rondom wereldoriëntatie werken wij vanaf groep 5 thematisch m.b.v. Leskracht en onderzoekend leren. Ook onze taallessen worden daaraan verbonden.
Vanuit de NPO en werkdrukmiddelen is er ruimte ontstaan om extra personeel aan te stellen.
Voor schooljaar 2021-2022 zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten die mee willen werken in onze wieken.

De beschikbare vacatures voor schooljaar 2021-2022:
Leerkracht voor een
ondersteuningsgroep
0,4000 WTF
Voor de leerlingen die
net een beetje extra
nodig hebben op sociaalemotioneel gebied en/
of didactisch gebied
hebben wij een speciale
groep: Windkracht X.
Twee dagen per week
draai jij zelfstandig deze
groep met leerlingen uit
de fasen 3b, 4a/ 4b en
5a.

Leerkracht
0,4000
WTF
Voor twee midden-/
bovenbouw groepen zijn
wij op zoek naar een
leerkracht voor 2 dagen
per week.

Leerkracht-ondersteuner
Wiek B
0,6000 WTF
Voor onze wiek B (groep 3
en 4) zijn wij op zoek naar
een
Leerkrachtondersteuner
die zelfstandig
instructiegroepen kan
draaien en mee kan werken
in de wiek.

Onderwijsassistent
Wiek B
0,8000 WTF
Voor wiek B (groep 3 en
4) zijn wij op zoek naar
een onderwijsassistent
die 5 dagen wil
ondersteunen in de
groepen 3 en 4 van 8.00
uur – 15.00 uur.

Onderwijsassistent
Wiek C
0,3250 WTF
Voor wiek C (groep 5 en
6) zijn wij op zoek naar
een onderwijsassistent
die 2 dagen wil
ondersteunen in de
groepen 5 en 6 van 8.00
uur – 15.00 uur. Het
liefst op donderdag en
vrijdag.

Van onze toekomstige collega verwachten wij:
- Een enthousiaste, gemotiveerde en proactieve houding
- Pedagogisch en communicatief sterk
- Oog voor de (onderwijs)behoeften van kinderen
- De wil om te leren
- Een goede samenwerking met collega’s/teamleden
- In het bezit van een PABO-diploma/ SPW-diploma
Van ons kun je verwachten:
- een inspirerende leer- en werkomgeving in Stede Broec, Bovenkarspel
- een school die buiten gebaande kaders durft te ontwikkelen naar steeds passender onderwijs voor ieder kind
- een gezellig, betrokken en gemotiveerd team, die vanuit een gezamenlijk visie samen ons onderwijs steeds beter maken
- een open sfeer, waarin je veel van, door en met elkaar kunt leren
- begeleiding op maat door ervaren collega's
- mogelijkheden tot scholing en verdere ontwikkeling
Sollicitatie informatie
We ontvangen je motivatiebrief en CV graag uiterlijk op 11 juni 2021 via de mail op info@bsdemolenwiek.nl t.n.v. Mariëlle van Wijk – Medema.
Voor vragen mag je contact opnemen met Maud Koomen-Kooistra (m.kooistra@bsdemolenwiek.nl / 0228-512080).
De procedure zal plaats vinden in week 23 en 24.
Acquisitie n.a.v. de vacature wordt niet op prijs gesteld.

Onderwijsassistent
Wiek D
0,3250 WTF
Voor wiek D (groep 7 en
8) zijn wij op zoek naar
een onderwijsassistent
die 2 dagen wil
ondersteunen in de
groepen 7 en 8 van 8.00
uur – 15.00 uur. Het
liefst op donderdag en
vrijdag.

