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De Margrietschool, Halfweg
Je vindt het leuk om les te geven op een knusse school in Halfweg met een gemiddeld hoge uitstroom. Als
leerkracht zorg je ervoor dat de leerlingen een fijne schooltijd hebben waar zij alle vaardigheden leren die nodig
zijn om zich voor te bereiden op een steeds veranderende wereld. Je laat de leerlingen ontwikkelen op hun eigen
niveau en je stimuleert ze om hun eigen talenten te ontdekken.
Op de Margrietschool werk je met kleine combinatiegroepen in een gezellig team van leerkrachten en
onderwijsassistenten. Er wordt veel gedaan aan natuur- en cultuureducatie en je vindt het dan ook leuk om er
regelmatig op uit te trekken met je groep. Op de Margrietschool sta je er niet alleen voor, onze ouders zijn
betrokken en behulpzaam.
De kinderen die overblijven maken in de pauze gebruik van de TSO zodat jij rustig kunt lunchen met je collega’s.
Verder is de Margrietschool makkelijk te bereiken met OV en kun je er gratis parkeren.
Onze visie:
Wij willen dat onze leerlingen straks zelfbewust en competent de wereld ingaan. Een kind dat zichzelf en anderen
respecteert, initiatief neemt, zelfstandig is en verantwoordelijkheid neemt. Een kind dat zowel kritisch, creatief als
probleemoplossend kan denken en voldoende sociale vaardigheden heeft om goed te kunnen samenwerken.
Kortom een kind dat klaar is voor de wereld van morgen.
Wij bieden:
•Enthousiaste leerlingen
•Fijne collega’s
•Een kleine gezellige school waar je iedereen persoonlijk kent
•Ondersteuning en ruimte om je te ontwikkelen
•Begeleiding en coaching tijdens de inwerkperiode (en daarna)
•Een gunstige ‘cafetariaregeling’ voor aanschaf van o.a. elektronica.
•Een fietsprivé regeling
•Beloning conform CAO

Wij vragen:
•Een gemotiveerde leerkracht
•In het bezit van Pabo-diploma en VOG

Bij Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (Stopoz) verbinden we het onderwijs van vandaag met de wereld
van morgen. Onze scholen bouwen aan de toekomst (van onze maatschappij) door onze leerlingen toekomstgericht onderwijs te
geven, en door ze te vormen tot mensen die een actieve bijdrage leveren aan de samenleving van morgen.
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•Ervaring met combi-groepen is een pre

Enthousiast geworden?
Natasja Belt, directeur Margrietschool
directie.margrietschool@stopoz.nl
020-4972835
www.margrietschool.com

Natasja Hendriks, stafmedewerker HRM
natasja.hendriks@stopoz.nl
023-3031016
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