
Ben jij die leerkracht die het verschil maakt?
Kom dan zo snel mogelijk bij ons werken!

Partime of fulltime Onderbouw

Wie zijn wij?

“Ik werk nu 6 jaar als leerkracht bij de Wereldreiziger en ben heel blij
dat ik deze stap destijds heb genomen. Vanaf dit schooljaar zijn wij
een echte samenlevingsschool waar het ontmoetingsleren centraal
staat. Op deze school werk ik binnen een warm, professioneel team
en zie ik mogelijkheden om steeds verder te leren. De uitdaging
ervaar ik in het lesgeven aan leerlingen met een hoge mate van
diversiteit.” 

Wie ben jij?

hebt een pabo-diploma.
bent een enthousiaste
teamplayer en wil meewerken
aan een unieke
schoolontwikkeling in een
professionele leergemeenschap.
kan en wil gedifferentieerd
onderwijs verzorgen.
houdt van uitdagingen en staat
stevig in je schoenen.
weet voor een fijne sfeer te
zorgen waar kinderen zich veilig
voelen.
durft met open vizier een lerende
houding aan te nemen.
gaat met respect om met
leerlingen en neemt hen serieus.
hebt affiniteit met het jonge kind
en hebt een goede zelfreflectie.

Jij:

Wat krijg je?

 (leerkracht van de Wereldreiziger)

Salaris LB cao PO;
Een uitdagende werkplek met enthousiaste collega’s;
Ruimte voor diversiteit en leren van en met elkaar;
Mogelijkheden voor verdere professionalisering.

Je leest het goed! Wat krijg je? 

Bij ons krijg je de unieke kans om verder te bouwen aan onze
samenlevingsschool. Wij zijn hard op weg om met elkaar te bepalen
hoe we blijvend het verschil voor ieder kind in onze wijk kunnen
maken. Op onze school werkt een enthousiast en betrokken team.
Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs. 

We maken het verschil door “elke dag samen een beetje beter” als
uitgangspunt te beschouwen en door gebruik te maken van elkaars
talenten en expertise. Onze bouwstenen zijn toekomstgericht,
veiligheid, betekenisvol onderwijs, deskundigheid en vaardigheden.
Kortom een prachtige school waar leerlingen, ouders en leerkrachten
met plezier leren van en met elkaar. En: met volledig nieuw meubilair!

Daarnaast:



Neem voor meer informatie gerust contact op met:
Barbara Vigelius, schoolleider de Wereldreiziger: 

Solliciteren 

Je kunt solliciteren door je motivatiebrief met
CV te mailen naar Daniëlle Ferber

d.ferber@nissewijs.nl.

Meer informatie?

directie@dewereldreiziger-nissewijs.nl

06 50 90 31 09

Natuurlijk kun je ook contact opnemen Linda van
der Maaden, intern begeleider:

l.vdmaaden@nissewijs.nl 
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