Word jij onze
nieuwe collega?

De scholen van Scholengroep Hannah willen
oefenplaatsen voor het Koninkrijk zijn. We willen
onze leerlingen leren om leerling van Jezus
Christus te zijn. Onze scholen zijn op weg om
professionele leergemeenschappen te worden.
Wij investeren optimaal in het leren in de school
en er wordt ruimte geboden voor
professionalisering middels een studie.
Scholengroep Hannah streeft voortdurend naar
een verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs. We investeren in scholing van
leerkrachten, intern begeleiders en
locatiedirecteuren. Daarnaast benutten we de
inzet van externe organisaties voor onderzoek.
Als schoolbestuur hebben we ons ‘realistisch
inclusief onderwijs’ ten doel gesteld. De scholen
van Scholengroep Hannah hebben daarom de
beschikking over een royaal budget om deze vorm
van onderwijs op een goede manier te organiseren
op de scholen. De inzet van deze middelen en
gevolgen daarvan voor de individuele leerlingen
worden nauwlettend gevolgd.

www.scholengroephannah.nl

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern
uitgezet. Voel je je aangesproken door deze
vacature, reageer dan schriftelijk met motivatie,
vóór dinsdag 8 november naar
hr@hannahscholen.nl
De gesprekken vinden plaats in week 46 of 47
Locatie: GBS Domino in Den Ham

Leerkracht middenbouw
Ben jij de nieuwe leerkracht waar de kinderen, ouders en het team van Domino in Den Ham
op zoek naar zijn?

Vanaf januari 2023 voor 0,5 – 1,0 WTF (20 tot 40 uur).

Domino is een school met ongeveer 100 leerlingen en een betrokken en gezellig team
van 15 collega's. Wij willen bij een open Bijbel iedere dag werken aan geloofwaardig
onderwijs, waarin ieder kind gezien wordt en tot bloei leert komen. Meer informatie
over onze school vind je via: www.dominodenham.nl
Wij vinden het belangrijk dat je:
•
Een bevlogen christen bent en je thuis voelt bij de identiteit van
scholengroep Hannah;
•
Een gedreven leerkracht bent, die net als onze leerlingen graag wil blijven
groeien;
•
Bevoegd bent (ook als je (bijna) je LIO-stage hebt afgerond nodigen we je uit
om te reageren);
•
Toegankelijk en transparant bent in contact met ouders en het team;
•
Het fijn vindt om samen te werken op basis van de kwaliteiten die in het
team aanwezig zijn;
Wij bieden:
•
De mogelijkheid van direct een vaste benoeming (na proeftijd);
•
Een enthousiast, gezellig en ervaren team, met veel ruimte voor je eigen
inbreng;
•
De mogelijkheid om je verder te specialiseren via een opleiding;
•
Voor startende leerkrachten extra coaching vanuit de schoolgroep.

Wij nodigen kandidaten van harte uit om op deze vacature te reageren.

