
Tijdelijke vacature leerkracht groep 1-2,
voor 2 dagen (WTF 0,4) en de werkdagen zijn in overleg te bepalen met de duo.

Per direct zoeken wij dus een enthousiaste leerkracht voor groep 1-2d.
Het gaat in eerste instantie om een ziektevervanging tot begin juni en eventueel langer.
Bij positieve ervaring zijn er na de zomervakantie mogelijkheden om te werken op één van onze
scholen binnen ’stichting Voila’.
Ben jij een enthousiaste en positieve leerkracht en vind je het een uitdaging om twee dagen les te
geven aan een groep 1-2. Dan zijn wij op zoek naar jou!

‘t Palet is een openbare Daltonschool in Leusden, met ruim 420 leerlingen verdeeld over 17
groepen. Het team bestaat uit 35 collega’s.
‘t Palet is een school die zich steeds blijft ontwikkelen; denk hierbij aan Dalton, Kanjertraining,
hoog- en meerbegaafdheid en ICT.
Bij al deze ontwikkelingen staat onze missie Helder, Uitnodigend en Prikkelend centraal.

Functie omschrijving leerkracht groep 1-2

WIJ BIEDEN:
● een tijdelijke aanstelling voor 2 dagen;
● collega’s die je een warm welkom geven en je met plezier wegwijs maken in de school;
● een bruisende werkomgeving waar altijd beweging in zit;
● een betrokken onderbouwteam die voor goede ondersteuning en begeleiding zorgt.

Functie eisen leerkracht groep 1-2

JIJ BRENGT MEE:
● een bevoegdheid voor primair onderwijs;
● a�niteit en ervaring met kleuteronderwijs;
● een oplossingsgerichte manier van denken en handelen;
● enthousiasme om samen met het team een prettige sfeer neer te zetten.

INTERESSE?
Wanneer je interesse hebt om te komen werken op ‘t Palet nodigen we je van harte uit om te
solliciteren. Voor verdere informatie kun je contact opnemen met de directeur, Francisco Meijer
033 4940473 / 06 39514416. Je kunt je reactie richten aan de directeur en sturen naar
fmeijer@paletleusden.nl.

‘t Palet
doet je durven!

http://voilaleusden.nl/
http://www.paletleusden.nl
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