Basisschool De Wegwijzer

Basisschool De Weiert

Kampstraat 21
5943 AR Lomm
Tel. 077 – 4731500
E-mail: info@dewegwijzer.fortior.nl
Website: www.dewegwijzer.nl

Burg. Van Soest-Jansbekenplein 1
5944 BN Arcen
Tel. 077-4731894
E-mail: info@deweiert.fortior.nl
Website: www.dewegwijzer.nl

Vacature BS De Wegwijzer:
Vacature BS De Weiert:

0,35 fte (tijdelijk met uitzicht op vast)
0,45 fte (zwangerschapsvervanging tot 1 augustus 2021)

Bs De Wegwijzer is een kleine school in het dorp Lomm.
De school kenmerkt zich door eigentijds onderwijs en intensieve samenwerking met het dorp.

Bs De Weiert is een moderne school gehuisvest in de prachtige MFA De Schans in Arcen. De
school kenmerkt zich door gedegen en eigentijds onderwijs.
Het betreft 2 afzonderlijke vacatures die gecombineerd kunnen worden.
Beide scholen werken inhoudelijk en organisatorisch reeds een aantal jaren intensief samen
Bs. De Wegwijzer en Bs. De Weiert maken deel uit van de stichting Fortior. De stichting Fortior verzorgt
onderwijs aan 14 scholen in Venlo , Arcen ,Lomm en Velden.
Bs. De Wegwijzer en Bs. De Weiert geven op een gedegen en moderne manier uiting aan de 3
speerpunten van de Stichting Fortior. Eigenaarschap, Samenwerken en Eigentijds onderwijs worden op
een natuurlijke manier verbonden middels gepersonaliseerd onderwijs.
Leerlingen werken binnen De Wegwijzer door gepersonaliseerd onderwijs in eigen tempo aan de
leerdoelen. We beschikken over digitale systemen die ons in een vroeg stadium voorzien van
procesinformatie, waardoor we heel snel onderwijsprocessen van leerlingen kunnen bijsturen.
Bs. De Weiert werkt in gecombineerde groepen, waarbij de brede persoonlijke ontwikkeling centraal
staat. Pro-actief werken beide scholen samen met leerling en ouders aan hoge doelstellingen voor de
leerlingen.

Verantwoordelijkheden
• Je werkt samen met enthousiaste collega's aan het vormgeven van onderwijs in diverse groepen
• Je verzorgt onderwijs in afstemming met je duo-collega en collega's uit de bouw
• Je bent in een gezellig team en bent mede-eigenaar van de totale schoolontwikkeling
• Je bent enthousiast, flexibel en daadkrachtig
• Je bent een teamplayer in de samenwerking met collega’s, ouders en externen
• Je bent creatief in het ontwerpen van onderwijs op persoonlijke behoeften van kinderen
• Je hebt feeling voor het werken in gecombineerde groepen
Taken en eisen:
• Je bent in het bezit van een afgeronde PABO opleiding.
• Je hebt oog voor ieder kind en kunt een oprechte band met hen opbouwen.
• Je bent pedagogisch krachtig en creëert een veilig pedagogisch klimaat (PBS).
• Je hebt een sterke binding met de kinderen en een begeleidende en motiverende rol.
• Je zorgt voor een goed klassenmanagement
• Je hebt voldoende ict vaardigheden om met moderne lesmethodieken te kunnen werken
• Je beschikt bij voorkeur over een certificering BHV
• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en je bent in staat om met ouders en
kinderen op niveau te communiceren.
• Je bent bevoegd om gymlessen te geven of je hebt de bereidheid de opleiding hiertoe te volgen.
Bij goed functioneren is er perspectief op een eigen groep op een van beide scholen in schooljaar
2021/2022. Een parttime baan en een fulltimebaan behoren dan tot de mogelijkheden
Interesse?
Mail je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae uiterlijk 17 februari naar jos.rutten@fortior.nl
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 22 en 23 februari.
Voor informatie kun je ook bellen met: Jos Rutten (directeur) op 06-52066286

