
Het team van de Vondelschool in Bussum zoekt een enthousiaste collega

Binnen ons team is plaats voor een leerkracht in de onderbouw, inzetbaar in een van onze
kleutergroepen en/of groep 3 of 4 (WTF 0,5 - 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. In een veilige, stimulerende leeromgeving richt de
Vondelschool zich niet alleen op de leerprestaties van de kinderen, maar ook op een brede
persoonlijke ontwikkeling van elk kind, om ze te laten ontdekken wat ze kunnen en wie ze
zijn. De kernwaarden hartelijk, betrokken en vaardig staan centraal in het onderwijs.
Kinderen moeten kunnen uitgroeien tot complete mensen en wij helpen ze daarbij!

Naast de reguliere vakken besteden wij veel aandacht aan de ontwikkeling van sociale en
creatieve vaardigheden en zelfstandigheid.
De kleuterperiode vormt een hele belangrijke basis voor het jonge kind. Het kleuteronderwijs
geven wij vorm vanuit herkenbare thema's. Gedurende de dag staat dit thematisch onderwijs
centraal. Waarbij spel en rollenspel in de hoeken, creatieve vorming en het circuit een
belangrijke rol spelen. Dit uitgebreide speel-leer-werkcircuit passend bij het thema, zorgt
ervoor dat onze kinderen cognitief uitgedaagd worden op een manier die past bij hoe een
jong kind zich ontwikkelt. In groep 3 maken we de stap naar methodisch werken, waarbij we
met elkaar steeds proberen te kijken naar een goede doorgaande lijn.

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 het jonge kind en de manier waarop het jonge kind zich ontwikkelt
- 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

- de mogelijkheid om jezelf verder te professionaliseren
- vakleerkrachten voor muziek, beeldende vorming, drama en bewegingsonderwijs
- salariëring conform de CAO PO



Enthousiast geworden?
Herken je je in het profiel dan nodigen wij je van harte uit om kennis te maken met onze
school! Reageren kan ook door een motivatiebrief en CV naar onderstaand emailadres te
sturen.

Heb je een vraag over deze vacature? Neem dan contact op met Emma Brandenburg via
mail emma.brandenburg@vondelschoolbussum.nl of bel op ma,di of vr naar nummer
035-6912698.

Wij kijken uit naar jouw reactie!
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