De Valkenheuvel in
Driebergen zoekt een
leerkracht kleuters (0.4)
De Valkenheuvel in Driebergen is op zoek naar een gedreven leerkracht voor de kleuterbouw. De Valkenheuvel is een kleinschalige
school met kleine klassen. De Valkenheuvel heeft 120 leerlingen verdeeld over 6 groepen met een zeer diverse populatie. Er werken
ongeveer 15 collega’s die met elkaar een enthousiast team vormen. De Valkenheuvel is een Daltonschool. Kenmerkend voor ons
Daltononderwijs is dat we de leerlingen leren verantwoordelijk te worden voor hun eigen leerproces. Wij leren leerlingen samen te
werken met iedereen en zij leren elkaar te helpen.

We zoeken een leerkracht die:
• Leerlingen in een veilige werkomgeving houvast en structuur biedt om zich sociaal-emotioneel en moreel te kunnen
ontwikkelen
• Leerlingen helpt om zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft in de hedendaagse samenleving
• Zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in zijn groep of klas
• Een professionele bijdrage levert aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat op de school, aan een goede
onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie
• Op een professionele manier met ouders en andere betrokkenen communiceert
• Op een professionele manier over de eigen bekwaamheid en beroepsopvattingen nadenkt en zichzelf wil blijven
ontwikkelen

Je beschikt over:

Wij bieden:

• Lesbevoegdheid voor het Primair Onderwijs
• Een geldige ‘verklaring omtrent gedrag’ voor het
onderwijs (VOG)
• Een visie op modern onderwijs en concepten als
handelingsgericht werken

• Een prettige werkomgeving waarin eigentijds en
toekomstgericht onderwijs centraal staat
• Leuke en collegiale collega’s die zich inzetten voor
vernieuwing
• Goede ondersteuning en begeleiding
• Een uitdagende werkplek op deze prachtige school

Meer informatie
Heb je nog vragen? Bel dan met Ingrid Roelofs via
0343-536000. De sollicitatie kan je sturen naar:
directie@valkenheuvel.nl. Zie www.valkenheuvel.nl voor
meer informatie over de school.

Ontwikkeling voor
ieder kind vinden wij
belangrijk

Wij boeken goede
resultaten met onze
unieke, veelzijdige
groep kinderen

Iedereen is welkom

