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Wij zoeken
een leerkracht
voor groep 1-2

Leerrijk! verzorgt binnen de
gemeenten Loon op Zand en
Waalwijk onderwijs aan kinderen
in de basisschoolleeftijd. Op dit
moment wordt op veertien
basisscholen en een speciale
school voor basisonderwijs
onderwijs gerealiseerd.

(vervanging zwangerschapsverlof)

met ingang van
4 januari 2021 tot medio mei 2021 (ovb)
(WTF 0,6; maandag, dinsdag en vrijdag)

Ons motto: Leer Rijk!
Kernwaarden
Samenwerking

Wij zijn voor Basisschool Meerdijk te Waalwijk met ingang van
4 januari 2021 op zoek naar een leerkracht, die:

“Wij leren van en met elkaar”

Kwaliteit

“Wij dagen kinderen en volwassenen
uit om talenten en competenties
veelzijdig te ontwikkelen”

Autonomie

“Wij stimuleren passende
zelfstandigheid en het nemen en
dragen van verantwoordelijkheid”

•

zeer enthousiast en gedreven is en vandaaruit leerlingen
weet te inspireren;

•

affiniteit heeft met het jonge kind;

•

vanuit pedagogische relatie, competentie en autonomie
het onderwijs vormgeeft;

•

kan en wil werken vanuit doelen en de methodes hierin
ziet als hulpmiddel;

•

communicatiefvaardig is naar alle geledingen;

•

ouders als gelijkwaardige partners beschouwt, waarbij
ieder zijn eigen verantwoordelijkheden heeft;

•

voldoende ICT vaardigheden bezit;

•

zelfstandig kan handelen en om kan gaan met
verantwoordelijkheid.

•

onze visie onderschrijft en daarnaar handelt.

Respect

“Wij gaan respectvol om met de
ander en de wereld”

Creativiteit
“Wij moedigen innovatieve denk- en
handelwijzen aan.

Basisschool Meerdijk is een
van de basisscholen van Leerrijk!
en ligt in het zuidoosten van
Waalwijk. Op onze school zitten
210 leerlingen. De school kent
acht groepen. Planmatig en
begeleid willen wij komen tot
Boeiend en Effectief Onderwijs
met de focus op “Leren Leren”.
Op onze school wil dit zeggen:
zoveel mogelijk het kind centraal
stellen binnen al zijn
mogelijkheden in een leerrijke
omgeving. Onderwijs dat ertoe
doet! Boeiend en Betekenisvol
Onderwijs staat voor onderwijs
dat attractief en uitdagend is voor
kinderen. Door dit te realiseren
hopen wij, dat leerlingen het fijn
vinden om naar school te gaan,
uitgedaagd worden om te leren
en competenties te ontwikkelen,
die horen bij de veranderende
samenleving.

U kunt uw sollicitatie met CV voor 16 november 2020 sturen
naar: directiemeerdijk@leerrijk.nl
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
•
Marie-Antoinette Megens (directeur) / telefoon
0416 563963
•
Nicole Lebens (Intern Begeleider) / telefoon
0416 563963
•
de website: www.meerdijk.nl
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