Wijzer in Opvang & Onderwijs
zoekt een leerkracht die
proactief, flexibel, positief en
zorgzaam is en per
01-08-2019 kan starten.

Wijzer is een eigen-wijze organisatie
We zijn totaalaanbieder en bundelen de krachten van opvang & onderwijs in
(integrale) kindcentra. Door die verbinding ontstaat meerwaarde.
We bieden verschillende vormen van opvang en een breed aanbod van
onderwijsconcepten. We hebben oog voor de ontwikkelingen in de samenleving
en de vaardigheden die we in de toekomst nodig hebben. Elke locatie heeft een
eigen profiel. Hoe verschillend de profielen ook zijn: ieder kind voelt zich thuis
bij ons. Leert bij ons. Groeit bij ons.
DE KAMELEON
De Kameleon is een prachtige, eigentijdse school voor speciaal basisonderwijs.
Onze school telt momenteel 130 leerlingen van 4 t/m 12 jaar die verdeeld zijn over
10 groepen. Op onze school is ieder kind uniek en heeft het vele talenten.
Plezier in leren en een veilige omgeving staan centraal. Wij geloven dat een open
en duidelijke communicatie uiteindelijk de beste resultaten oplevert. Op onze
school leren kinderen alleen, maar ook samen. Zorgzaam zijn voor een ander en
rekening houden met elkaar vinden wij belangrijk. Wij hebben de ambitie om
kinderen weer het plezier in school en in het leren en het vertrouwen in zichzelf
terug te geven. Daarbij vinden wij het belangrijk om met ouders en partners in
zorg samen te werken.
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i.v.m. nieuw op te starten innovatieve onderwijszorg groep voor kleuters
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www.kameleon-vlaardingen.nl

Wil een nieuwe aanpak voor kleuters met geïntegreerde zorg en
gezinsbegeleiding opzetten?
Ben je nieuwsgierig en houd je van puzzelen?
WIJZER
Ben je een teamspeler en wil je blijven leren en ontwikkelen?
IN OPVANG & ONDERWIJS
Heb je ervaring in of affiniteit met het werken in een kleutergroep?
openbaar onderwijs en
Heb je ervaring met of een heldere visie op hoe zorg en onderwijs aan
kinderopvang in Vlaardingen
en Maassluis
elkaar verbonden kunnen worden op een school?
Bied je veiligheid door voorspelbaarheid en een duidelijke structuur?
Heb je een warm hart voor kwetsbare kinderen?
Zie je ook in ieder kind een talent?
integrale kindcentra, kinderopvang,
Heb je een Pabo diploma en heb je ervaring met sbo leerlingen en/of
speciaal (basis)onderwijs, speciaal
affiniteit met leerlingen binnen een basisschool met speciale
voortgezet onderwijs en onderwijs voor
onderwijsbehoeften?
nieuwkomers
Heb je een master SEN opleiding, een vergelijkbare opleiding of wil jij deze
www.wijzer.nu
in de toekomst gaan volgen?

Spreekt het bovenstaande je aan?
Dan zijn wij nieuwsgierig naar JOUW talenten,
en willen wij graag met je in gesprek!

