De Stichting
IRIS, stichting voor christelijk
onderwijs biedt goed onderwijs aan,
op basis van de christelijke
identiteit. We zijn daarbij betrokken
op de leerling en op elkaar. Ons
hart, onze passie, ligt helemaal bij
het onderwijs. Vanuit die passie
geven we met plezier elke dag les.
IRIS verzorgt op 14 scholen in de
gemeente Kampen christelijk
onderwijs aan ongeveer 2500
kinderen, waarbij 270
personeelsleden zijn betrokken.
We steken energie in het verder
ontwikkelen van onze eigen
talenten, zodat de kwaliteit van ons
onderwijs elke dag een stukje beter
wordt. Ons ultieme doel daarbij is
dat leerlingen onze scholen verlaten
als wijze wereldburgers in wording.
Meer informatie lees je op
www.iriskampen.nl.

De Willem van Oranjeschool
zoekt per 1 februari 2022 (tot en met 31 juli 2022)
een onderbouwleerkracht voor instroomgroep 1/2
0,9 fte - vrijdagmiddag vrij
Locatie de Maten - Fidelio
•

•
•

•
•
•

IRIS zoekt leerkrachten die:
meelevend lid zijn van een protestants-christelijke kerk of
geloofsgemeenschap en de christelijke identiteit uitdragen in hun
schoolwerk;
de principes van de wijze wereldburger voorleven: vertrouwen,
verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen;
bereid zijn zich verder te professionaliseren.
Specifiek voor de Willem van Oranjeschool zoeken wij een leerkracht
die:
met ziel & betrokkenheid werkt en zich leerbaar & professioneel opstelt;
het kind en de kinderen zo begeleidt dat ze leren het beste uit zichzelf te
halen;
affiniteit heeft met Daltononderwijs en gemotiveerd is zich hierin verder
te verdiepen en ontwikkelen;
vaardig is in opbrengstgericht werken en het analyseren van
leerlingresultaten;
beschikt over een lesbevoegdheid voor bewegingsonderwijs of bereid is
om deze bevoegdheid te halen.

De school
De Willem van Oranjeschool is een
•
christelijke daltonschool.
De hoofdlocatie ligt in de Flevowijk.
•
De gezinnen die bij onze school
horen komen over het algemeen uit
drie wijken. We zijn uitgegroeid tot
mediumvoorziening van Kentalis
Wij bieden jou:
voor alle TOS leerlingen vanuit het
• passende begeleiding;
samenwerkingsverband Kampen e.o
• een enthousiast en professioneel team;
We hebben een rijk en gevarieerd
• een open en betrokken sfeer;
taalaanbod met veel aandacht voor
• een vernieuwd gebouw.
(mondeling) taal en lezen.
Wij geven de kinderen de
De Willem van Oranjeschool biedt een werkplek in een dynamisch team
gelegenheid om zelfstandig of
samen aan een taak te werken.
aan, dat volop in ontwikkeling is en streeft naar een krachtig pedagogisch
Dalton is geen statisch model, het
en didactisch beleid, herkenbaar vanuit de Daltonvisie en gericht op
team werkt continu aan de
modern en actueel onderwijs.
aanpassing en de ontwikkeling. Wij
zijn een lerende organisatie, die zich
permanent schoolt.
Telefonische inlichtingen
038-3318651 (school)

0644400716 (Corrie van ‘t Hul, directeur)
https://www.wvokampen.nl/
Reacties

Reacties met CV graag uiterlijk 3 december 2021 sturen naar:
a.vandijk@iriskampen.nl

