KBs St. Ludgerus zoekt per 1 maart
Een leerkracht voor een derde kleutergroep (0,8 fte)
Werkdagen in overleg
Deze 3e kleutergroep wordt aan het eind van het schooljaar 2018-2019 weer opgeheven. Na deze
periode wordt gekeken welke mogelijkheden we je kunnen bieden op de Ludgerusschool of bij één
van onze 15 andere Kalisto scholen.

Wie zijn wij?
Wij zijn een ambitieuze school in Loenen aan de Vecht, waar oog is voor de unieke talenten en
behoeften van ieder kind. De Ludgerusschool is een katholieke basisschool met 200 leerlingen. Goed
en toekomstgericht onderwijs staat bij ons bovenaan.
•
•
•
•
•
•
•

in de onderbouw worden de thema’s gekoppeld aan de leerlijnen van Parnassys
ontdekkend leren en leren vanuit spel staat centraal in de onderbouw
we hebben een veilig pedagogisch klimaat en werken met de methode Kwink
coöperatieve werkvormen worden structureel toegepast
we houden de kwaliteit hoog en blijven van én met elkaar leren
de relatie met ouders is voor ons van onschatbare waarde
een school waar Engels wordt gegeven aan groep 1 t/m 8

Wie zoeken wij?
Een leerkracht die:
• ambitieus is en een open leerhouding heeft
• een positieve houding heeft naar leerlingen
• kinderen een plek biedt waar ieder kind mag zijn wie hij of zij is
• in staat is het eigenaarschap van leerlingen te vergroten
• vanuit gelijkwaardigheid het contact met ouders wil en kan aangaan
• kan werken vanuit de principes van coöperatief leren

Wij bieden:
•
•
•
•

een uitdagende functie in een gedreven en betrokken team
enthousiaste leerlingen
betrokken ouders
ruimte voor professionele ontwikkeling

Meer weten:
Bel of mail met Petra Gommers (locatiedirecteur) 06-43434724. Meer weten over de school:
www.ludgerusschool.nl
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Solliciteren?
Stuur je C.V. met motivatie vóór 16 januari naar p.gommers@ludgerusschool.nl t.a.v. Petra
Gommers.

KBs St. Ludgerusschool is onderdeel van Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! Binnen ons bestuur
ontstaan dit schooljaar meerdere vacatures. Het is ook mogelijk om als invaller te werken via onze
bestuurspool. Kalisto is een groep van 15 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in het
noordwesten van de provincie Utrecht, van Abcoude tot en met Montfoort. Kalisto heeft ongeveer
3800 leerlingen en 380 personeelsleden. De Kalisto scholen hebben een grote mate van
zelfstandigheid. Van en met elkaar leren vanuit een onderzoekende houding staat centraal. Kalisto
komt uit het oud-Grieks en is de overtreffende trap van ‘goed’ (Kalos). Dit verwoordt treffend onze
ambitie om het beste uit onszelf te halen en om het beste in de kinderen naar boven te brengen. Op
onze scholen werken mensen vol passie aan het ontwikkelen en verzorgen van eigentijds en
betekenisvol onderwijs voor onze leerlingen. Voor meer informatie: www.kalisto-basisonderwijs.nl
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