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VACATURE BOUWCOÖRDINATOR
GROEPEN 1-4
WTF 0,6 – 1,00

Over ons
Basisschool de Hazesprong is
gevestigd aan de Bisonstraat in
de wijk Hazekamp in Nijmegen.
De school telt op dit moment
ruim 500 leerlingen, 20 groepen
en 40 medewerkers

De vacature is ontstaan omdat de huidige onderbouwcoördinator een
volgende stap heeft gezet in haar carrière en een functie als directeur
heeft geaccepteerd.
De directie bestaat naast de directeur uit een onder- en bovenbouw
coördinator.

PBS

Wat bieden wij:

Kenmerkend voor onze school is
onder andere het pedagogisch
klimaat waar in we gezamenlijk
de waarden veiligheid, respect,
groei en plezier uitdragen.

Gedifferentieerd aanbod.
We verzorgen samen, passende
en uitdagende taken voor alle
leerlingen, rekening houdend
met verschillende cognitieve en
emotionele
niveaus
en
vaardigheden.

Visible learning
Het
Hazesprongteam
wil
effectief
onderwijs
geven
gebaseerd op evidence based
onderzoek. (Bron John Hattie)
Onze ambitie is dat:
Alle leerlingen zichtbaar lerende
leerlingen zijn. Omdat ze
begrijpen wat ze leren, hoe ze
ervoor staan en wat hun
volgende stappen zijn. Ze
reflecteren op hun eigen
handelen.










Leerlingen en ouders en team die trots zijn op hun school
Een betrokken team dat kennis en inzichten van visible learning
concreet binnen de Hazesprong realiseert
Een werkplek met persoonlijke ontwikkelmogelijkheden waarbij
de doorontwikkeling als leidinggevende vanzelfsprekend is
Een werkomgeving waar we groei en plezier stimuleren
Twee dagen per week managementdagen
Een enthousiast team waar je welkom bent
Inschaling LB-functie

Opleidingseisen/ verwachtingen:
De kandidaat is bevoegd leerkracht, heeft ervaring als bouwcoördinator en
heeft een opleiding als midden manager/ directeur afgerond of is bereid
deze te gaan volgen.
We zien uit naar een gepassioneerde collega die vanuit haar/ zijn
deskundigheid en proactieve houding in staat is, mee vorm te geven aan de
ambitie van De Hazesprong.
Wanneer je interesse hebt om te komen werken op De Hazesprong nodigen
we je van harte uit om te solliciteren. Voor verdere informatie kun je
contact opnemen met de directeur, Annelies Aalbers 06-22182645
Je kunt je brief en CV richten aan de directeur en sturen naar
administratie@hazesprong.nl We ontvangen deze graag uiterlijk
6 januari 2019. Via dit e-mailadres kun je ook het functieprofiel opvragen.

