
 Het team van de Vondelschool in Bussum zoekt een enthousiaste collega 

 Binnen ons team is plaats voor een leerkracht in de bovenbouw, i  nzetbaar in een van onze 
 midden- of bovenbouwgroepen (  WTF 0,8 - 1,0)  . 

 Over onze school 
 De Vondelschool is een algemeen bijzondere school en staat in het hart van Bussum, een 
 paar minuten vanaf station Naarden-Bussum. Bijzonder aan onze school is dat wij geheel 
 zelfstandig functioneren, een echte éénpitter. De kracht van de Vondelschool  wordt 
 ingegeven door het team dat zich dagelijks inzet om kinderen een goede basis te geven. 
 Kinderen moeten kunnen uitgroeien tot complete mensen en wij helpen ze daarbij! 

 Vanaf groep 3 wordt er klassikaal onderwijs gegeven. De differentiatie vindt in de groep 
 plaats. Het ondersteunende zorgteam bestaat uit twee Intern Begeleiders en een Remedial 
 Teacher. Daarnaast hebben we een gedragsspecialist, specialist jonge kind en een specialist 
 meerbegaafdheid. Als opleidingsschool werken we samen met de Hogeschool Utrecht en 
 ontvangen wij PABO-studenten van alle leerjaren. 

 Naast de reguliere vakken hebben wij veel aandacht voor de ontwikkeling van sociale en 
 creatieve vaardigheden. Dit zie je terug in het thematisch onderwijs en de lessen die door 
 verschillende (vak-)leerkrachten worden aangeboden. 

 Spreekt jou dit aan en ben jij de leerkracht die: 
 -  het beste uit ieder kind wil halen 
 -  passie heeft voor het werken in het onderwijs en dit ook uitstraalt 
 -  een veilige en uitdagende leeromgeving kan creëren 
 -  zowel structuur als ruimte kan bieden door goed klassenmanagement 
 -  zelfstandig kan functioneren, maar ook verbinding creëert tussen leerlingen, collega’s 

 en ouders 
 -  kan meedenken in een team van professionals 
 -  affiniteit heeft met kinderen in de bovenbouw, goede communicatieve vaardigheden 

 heeft en open staat voor ideeën 

 Dan bieden wij jou: 
 -  een fijne en dynamische werkplek met enthousiaste collega’s die continu werken aan 

 het ontwikkelen en uitbouwen van het onderwijs 
 -  vakleerkrachten voor muziek, beeldende vorming, drama en bewegingsonderwijs 
 -  een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vaste aanstelling 
 -  vanzelfsprekend volgen we de CAO primair onderwijs 

 Enthousiast geworden? 
 Reageren kan door uiterlijk 17 juni 2022 een motivatiebrief en CV via Meesterbaan te sturen. 

 Heb je een vraag over deze vacature? Neem dan contact op met Erik van Hardeveld via 
 mail  erik.van.hardeveld@vondelschoolbussum.nl  of telefoon  06 518 255 84. 
 Kijk voor meer informatie ook op onze website  www.vondelweb.nl 

 Wij kijken uit naar jouw reactie! 
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