Jenaplanschool De Hasselbraam zoekt met ingang van 1 augustus
2021, een bovenbouwleerkracht

leerkracht
PROOLeiden/Leiderdorp verzorgt
openbaar onderwijs aan kinderen van
4 t/m 12 jaar in Leiden en Leiderdorp.
Met 20 scholen bieden we een
diversiteit aan eigentijds
basisonderwijs: Montessori, Jenaplan,
unit-onderwijs, internationaal gericht
onderwijs, profielscholen (sport &
bewegen, wetenschap & techniek,
Engels/VVTO), binnenstad- en
buitenwijkscholen én
onderwijskansenscholen. Daarnaast
hebben we een regionale functie door
het aanbieden van speciaal
(basis)onderwijs en cluster 4 scholen
(scholen voor kinderen met psychische
problemen of gedragsproblemen).
Met 530 medewerkers en circa 5.500
leerlingen is PROOLeiden/Leiderdorp
de grootste scholengroep voor primair
onderwijs in Leiden en Leiderdorp.
Werken bij PROOleiden/Leiderdorp
betekent ook werken in Leiden
Kennisstad; medewerkers kunnen
kosteloos deelnemen aan activiteiten
voor onderwijsprofessionals, zoals het
Leids Onderwijs Festival, de Nacht van
de Leraar, ’t LEF (Leids Educational
FieldLAB), MEETUP071 en De Leidse
Aanpak voor Talentontwikkeling.
PROOLeiden/Leiderdorp biedt
openbaar onderwijs. Op een openbare
school is ieder kind en iedere
leerkracht welkom, ongeacht zijn of
haar sociale, culturele of
levensbeschouwelijke achtergrond.
‘Onderwijs met aandacht voor elkaar’
is onze merkbelofte. Als scholengroep
dagen wij iedereen uit om zichzelf en
de ander te versterken in kennis, denken menskracht en vanuit
verantwoordelijkheid
en nieuwsgierigheid zorg te dragen
voor de wereld, de ander en zichzelf.

2 dagen tijdelijke aanstelling (woe-do)

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een enthousiaste, gemotiveerde en leergierige leerkracht die
openstaat voor het jenaplanonderwijs. Je hebt bij voorkeur ervaring in de
bovenbouw.

Wie zijn we?
De Hasselbraam is een openbare jenaplanschool in Leiderdorp waar je
jezelf kunt ontwikkelen en waar je jezelf kunt zijn door te leren van en met
elkaar. Elk kind is uniek en mag zich op zijn eigen manier ontwikkelen op
cognitief, sociaal, emotioneel, creatief en motorisch vlak. Daarbij vinden
wij het samenspel tussen ouders, leerlingen en leerkrachten belangrijk.

Jij hebt
• een afgeronde PABO opleiding (voorkeur) - in overleg PABO student
met lesbevoegdheid (laatste studiejaar)
• een jenaplanscholing of bent bereid deze te volgen
• ervaring in de bovenbouw

Jij bent
•
•
•
•

een teamplayer
iemand die open staat voor vernieuwing en persoonlijke ontwikkeling
bereid actief deel te nemen aan een professionele leergemeenschap
goed in zelfreflectie

Wij bieden
•
•
•
•

werken binnen een fris, modern gerenoveerd gebouw
deel uitmaken van een professioneel team
scholing en professionalisering
rechtspositie conform CAO PO; schaal L10

Spreekt de vacature je aan?

Reageer dan snel en stuur je motivatie en CV naar Babette van Leeuwen,
via directie@dehasselbraam.org. Voor vragen of meer informatie over de
functie kun je contact opnemen met Babette van Leeuwen onder
telefoonnummer: 071-5410470.
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