Kom jij met ons de mooiste weg bewandelen?
En onze onderbouw versterken?
Onze school
Wij hebben ons onderwijs omgegooid.
We hebben een prachtig nieuwe visie
geschreven, waarbij bovenaan staat,
dat we voor ieder kind de mooiste weg
willen plaveien.
Ons onderwijs is onderverdeeld in halve
jaren; fase-onderwijs. Onze kinderen
stromen ieder half jaar door naar de
volgende fase. In februari starten wij
dus een nieuwe fase groep 3. Door het
fase-onderwijs kunnen wij in de
bovenbouw per vakgebied een half jaar
versnellen of vertragen.
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
Wiek D met groep 7 en 8
In wiek A zijn we samen
verantwoordelijk voor alle leerlingen.
Vanuit onze dependance geven wij alle
leerlingen van groep 1/2 les en werken
wij met aspecten van het
ontwikkelingsgericht onderwijs. De
leerkrachten in groep 1 en 2 observeren
alle kinderen het hele jaar. Vanuit deze
observaties wordt vanuit het
observatiesysteem van ParnasSys
leerlijnen meerdere keren per jaar
vanuit de verschillende
ontwikkelingsgebieden geëvalueerd om
het onderwijs goed af te stemmen op
de behoeftes van hun leerlingen.
Molenwiek is een katholieke
basisschool in Bovenkarspel met 13
groepen, met een enthousiast en
leergierig team van ongeveer 30
personeelsleden.

Van de kandidaat 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

Arbeidsvoorwaarden
• een inspirerende leer- en
werkomgeving in Stede Broec,
Bovenkarspel
• een betrokken, gemotiveerd en
gezellig team
• 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 via de mail op
info@bsdemolenwiek.nl
t.n.v. Mariëlle van Wijk – Medema. De
sluitingsdatum is 14 januari. In week 3
en 4 vinden de gesprekken plaats.
Voor vragen mag je contact opnemen
met Kristel van den Berg
(k.vandenberg@bsdemolenwiek.nl /
0228-512080).
Acquisitie n.a.v de vacature wordt niet
op prijs gesteld.

