De Johannesschool te Tiel zoekt m.i.v. het nieuwe
schooljaar 2018 - 2019
Een Flex-leerkracht m/v
Voor 0,2 WtF (min-max inzetbaar)
De Johannesschool te Tiel
is een basisschool op
antroposofische grondslag.
Er is 1 kleuterklas en er zijn 3
combinatieklassen in de
onderbouw.

De Johannesschool biedt
 een ontspannen,
inspirerende werksfeer
 een ondersteunend,
ambitieus en
samenwerkend team
 mogelijkheden voor
na- en bijscholing
 een vooruitstrevend
opgezette zorgstructuur
 een innovatieve, kwalitatieve
visie op pedagogisch
en didactisch vlak
 vrijeschoolonderwijs in
de huidige tijd

Basisschool Johannesschool
Priorlaan 3
4003 AP Tiel
Tel: 0344 615 313
E-mail: info@johannesschooltiel.nl
Website: www.johannesschooltiel.nl
De Johannesschool valt onder Stichting
Pallas - www.stichtingpallas.nl

Een leerkracht combinatieklas 5 – 6
Voor 0,1930 WtF (vervanging voor minimaal 1 schooljaar)
Een leerkracht
Voor 0,2 WtF (vaste dag per week inzetbaar
in alle klassen)
Combinatie van vacatures behoort tot de
mogelijkheden, ook in combinatie met de vacature van ’t
Kleurenbos in Oss.

Wij zoeken een enthousiaste collega met de volgende
kwaliteiten:
 voldoet aan de bekwaamheidseisen voor leraar
basisonderwijs
 heeft ervaring in en/of kennis van het vrijeschoolonderwijs
 is iemand die met goed communiceren een samenwerkende
en reflecterende houding uitdraagt
 laat zich inspireren door de menskundige opvatting uit de
antroposofie
 is in staat actuele onderwijsontwikkelingen te verbinden met
het vrijeschoolonderwijs; heeft hiervoor een cursus gevolgd of
is bereid die te gaan volgen
 is gericht op persoonlijke groei in het leraarschap
 is gedreven en enthousiast
Wij zoeken naar leerkrachten die de volgende competenties bij
zichzelf herkennen:
 Flexibiliteit: de leerkracht kan goed omgaan met onverwachte
en veranderende situaties en is daarmee per omgaande in
alle klassen van de school in te zetten;
 Improvisatievermogen: de leerkracht weet adequate en
creatieve oplossingen te bedenken in "noodsituaties";
 Omgevingsbewustzijn: de leerkracht kan de verschillende
subculturen binnen de klassen goed aanvoelen en er op
respectvolle en adequate wijze mee omgaan;
 Breed en flexibel inzetbaar: de leerkracht is per dag flexibel
inzetbaar in kleuterklas tot en met klas 6
De selectieprocedure wordt uitgevoerd door een
sollicitatiecommissie binnen de school. Een assessment maakt
onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Voor nadere informatie
over de functie kan contact worden opgenomen met Kim van
Maanen, schoolleider van de Johannesschool, tel 06-38828519.
Uw sollicitatiebrief met CV kunt u vóór 27 augustus 2018 via mail
versturen aan Kim van Maanen,
schoolleider@johannesschooltiel.nl
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 27 augustus 2018

