Welke herinneringen koester jij uit je basisschooltijd? Veel mensen herinneren zich vooral die meester
die echt het verschil maakte door zijn humor, betrokkenheid en liefde voor het vak. Of die juf die op de
kop stond in de klas, om een biologieles over het stromen van bloed uit te leggen.
Wat voor meester, juf of begeleider hoop jij te zijn in de herinnering van jouw leerlingen en voor je
collega’s? Of liever: wat ga jij onze leerlingen en collega’s van De Valkenheuvel in Driebergen meegeven
waar ze hun hele leven plezier van hebben?

WIJ ZOEKEN:
een fijne leerkracht voor de onder- en/of middenbouw wtf 0,4-0,8
werkdagen in overleg
Iemand die letterlijk iets wil en kan betekenen
voor onze leerlingen. Dat mag op maat, want de
Valkenheuvel werkt vanuit de individuele
mogelijkheden van ieder kind. Daarbij kan een
verschil in startpunt, maar ook in geschiedenis en
thuissituatie een ander uitgangspunt opleveren.
Iets moois hebben ze echter
allemaal. Aan jou de opdracht juist dat te
ontdekken!
Dat hoef je niet alleen te doen: je werkt in een
team waarbinnen allerlei kwaliteiten aanwezig
zijn. Daar zetten we onze mensen ook op in: ben
je goed in Engels, dan vragen we je deze lessen
(mede) vorm te geven. Heb je een technische
handigheid, dan gaan leerlingen graag met je ‘op
klus’. Is schaken of muziek maken je tweede
natuur? Ook dat kun je volop inzetten op onze
school.
Nog even belangrijk om te vermelden: onze
school staat midden in een multiculturele wijk.
De samenwerking tussen school en de wijk is
voor ons onmisbaar. Hoe deze samenwerking
ingevuld wordt, is divers en staat altijd open voor
verbetering. Dus heb je ook hierover frisse
ideeën, kom dan vooral eens met ons praten.

De Valkenheuvel
Onze multiculturele Dalton school is klein van
formaat en ligt in een unieke wijk met diverse
culturen. Dat biedt natuurlijk volop
kansen: veel aandacht voor de kinderen
bijvoorbeeld. Kies je ervoor te werken op deze
school, dan is dat een bewuste keuze.
Om succes te hebben, moet je er helemaal voor
willen gaan. We zoeken een leerkracht die zich
langdurig wil verbinden aan
onze school, met meervoudige uitdagingen en
evenzoveel mooie kansen. Flexibele mensen
bovendien, man of vrouw, die goed om
kunnen gaan met verandering in het
dagprogramma.
Herken jij jezelf? Kom je een keer kennismaken?
Mail voor 15 juni 2022 naar Ingrid Roelofs:
directie@valkenheuvel.nl
“Een succesvolle leerkracht is diegene die
elke dag met zichzelf de uitdaging aan durft
te gaan om niet gek te worden, maar om
zelf eens iets geks te doen.”

