Elspeet

K O M J I J O N Z E SC H O O L V E R ST E R K E N ?

Met ingang van schooljaar januari 2022 zijn wij op zoek naar:
• Een collega onderwijsassistente die ons enthousiaste team komt versterken. De omvang van de functie betreft 4 dagen
(in overleg bespreekbaar)

Wij bieden:
• Een fijn team met o.a. meerdere onderwijsassistenten om ons onderwijs beter af te stemmen op verscheidenheid en
individuele behoeften
• Een prachtig gerestaureerd schoolgebouw en binnenkort een nieuw aangelegd plein
• Een fijne werkplek met moderne middelen

Wij verwachten:
• Dat je de identiteit van de school in leer en leven uitdraagt
• Eigenaarschap en een goede inzet die past bij je verantwoordelijkheden
• Een ruim hart voor onze leerlingen, ouders en collega’s

Meer informatie?
Bel naar directeur dhr. G. de Ruiter (06 42 51 12 95) of stuur een mail naar directie@boaz-jachin.nl

Solliciteren?
Reageren op deze functie kan tot D.V. dinsdag 26 oktober a.s. Gesprekken vinden plaats
op D.V. woensdag 27 oktober a.s.

Elspeet

K O M J I J O N Z E SC H O O L V E R ST E R K E N ?

Wie zijn we?
De Boaz-Jachinschool is een hervormde dorpsschool met een open toelatingsbeleid voor primair onderwijs en wil
de kinderen kwalitatief goed en gedegen onderwijs bieden. De school heeft een leerlingaantal van ca. 210 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. De school heeft als primaire taak het bevorderen van de onderscheiden gaven en
talenten van de leerlingen ten dienste van God en de naaste. De school wil voor kinderen een veilige plek zijn, waar
met plezier en vertrouwen gewerkt en gespeeld kan worden. We geven kwalitatief hoogstaand onderwijs waar kinderen leren in gemeenschapsverband en waarbij we maximaal recht doen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen. Als school staan we in verbinding met de omgeving. We zijn dorpsschool en leren onze kinderen om dorpsburger te zijn. We geven gestalte aan onze verbondenheid met de plaatselijke hervormde en hersteld hervormde
gemeenten.
Ons zorgbeleid is een belangrijk speerpunt, waarin de school zich wil onderscheiden. Naast interne begeleiding is er
veel aandacht voor individuele begeleiding voor kinderen met een sociaal emotionele zorgbehoefte. We zijn aangesloten bij het SWV Berséba regio Noord-Oost.
Dieplezen, brongerichtheid en concentratie zijn essentiële vaardigheden. We dragen daarom bij aan de ontwikkeling van een Woordgerichte houding (1e-eeuwse vaardigheden). Die verdraagt zich niet met haast, vluchtigheid en
oppervlakkigheid. In ons onderwijs staat de leerkracht centraal bij het leren van de leerling. De leerkracht onderwijst en is daarbij identificatiefiguur, initiator en betekenisgever.
Aandacht voor de Engelse taal heeft een hoge prioriteit op onze school. We beogen een goede aansluiting op het
voortgezet onderwijs, waarin kinderen communicatieve vaardigheden en durf ontwikkelen om zich verstaanbaar te
maken in een vreemde taal.
Na een grondige restauratie werken we in een authentiek schoolgebouw met een nieuw aangelegd klimaatsysteem, waarin optimale mogelijkheden zijn om ook onderwijs in kleinere groepen te geven. In het huidige cursusjaar
zal ook het plein compleet worden vernieuwd. In het nieuwe plein met een Veluwse uitstraling zullen ontspanning
en educatieve mogelijkheden worden gecreëerd.

