Vacature plusklasleerkracht+
Locatie: Jongleren.biz in Bennekom (nabij Ede)
Periode: 1 januari 2021 - 19 juli 2021 (verlenging wellicht mogelijk)
Reacties voor 26 oktober 2020 naar sascha@jongleren.biz

We zoeken voor ons team van Jongleren.biz een enthousiaste, betrokken en ondernemende
leerkracht met een hart voor hoogbegaafde kinderen. Ben jij die leerkracht die durft los te laten?
Die prikkelende vragen kan stellen en zich dan durft te laten verrassen door de antwoorden van
de kinderen? En durf jij te twijfelen aan jezelf om zo jouw onderwijs continu te verbeteren?
We bieden een omgeving waarin je kunt groeien in je vak en waar je mee kan bouwen aan het
curriculum van Plusjeklas dat we bij Jongleren.biz ontwikkelen. Een curriculum waar inmiddels al
zo'n veertig scholen mee werken. Je vindt bij ons vrijheid en verantwoordelijkheid, een warm en
professioneel team, ruimte en structuur.
Het takenpakket bestaat uit:
- Zelfstandig draaien van 2 plusklassen, met alle bijbehorende taken als lesvoorbereiding,
lesgeven, oudergesprekken en schrijven van rapporten.
- Het voeren van leerkrachtgesprekken op de scholen van de leerlingen.
- Het bedenken, proefdraaien, verbeteren en schrijven van lessen voor het curriculum van
Plusjeklas plusonderwijs.
Herken jij jezelf in het profiel, heb je zin in bovenstaande taken én:
- heb je aantoonbare diepgaande kennis van zaken omtrent hoogbegaafdheid;
- heb je onderwijsbevoegdheid;
- heb je meerdere jaren werkervaring in het basisonderwijs;
- ben je 16 uur per week beschikbaar per 1 januari 2021 tot de zomervakantie en daarna wellicht
nog langer als er uitbreiding van het team mogelijk is;
- ben je bereid om voor de kerstvakantie een aantal ochtenden mee te draaien met verschillende
groepen?
…dan maken we graag kennis met jou!
Graag voor 26 oktober een reactie sturen (met motivatie en cv) aan Sascha Brandse;
sascha@jongleren.biz. Vragen? Dan kan je contact opnemen met Sascha via 06-28543790.
De gesprekken worden gepland op (of rondom) woensdag 28 oktober.

