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VACATURE

Waar ieder kind belangrijk is en waar gewerkt wordt aan een harmonische ontwikkeling
van hoofd(kennis), hart(emotie) en handen.

Waar uitdaging, inspiratie en plezier uitgangspunten zijn.

De Muze is een openbare basisschool in Nijmegen-Oost. Een school waar iedereen welkom is. Het team van 
de Muze heeft vertrouwen in de natuurlijke ontwikkelkracht van kinderen. Wij bieden de kinderen daarom de 
ruimte om zichzelf te ontwikkelen door betekenisvolle leeractiviteiten en spel.
Aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en daadwerkelijke betrokkenheid bij deze activiteiten vinden 
we een belangrijke voorwaarde voor leren. 

We werken op De Muze in basisgroepen en in de middag op leerpleinen. Binnen de clusters 1-2, 3-4, 5-6 en 
7-8 werken de leerkrachten als een team samen en volgen ze de ontwikkeling van onze kinderen.
Het leggen van een stevige basis staat op OBS de Muze voorop. Wij willen onze kinderen zo goed mogelijk 
voorbereiden om onbevangen en vol zelfvertrouwen de maatschappij  tegemoet te treden. Wij willen onze 
kinderen medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. Hierbij worden de individuele talenten 
zoveel mogelijk gezien, ontwikkeld en uitgedaagd. Vanuit een gedegen aanpak van modern, uitdagend en 
vooral inspirerend onderwijs, willen wij aansluiten bij wat het kind nodig heeft. Wij willen kinderen alle ruimte 
geven om zichzelf te kunnen zijn gedurende een basisschooltijd vol plezier!

Met ingang van 15 november 2021 zoeken wij een fulltime leerkracht voor een basisgroep 1-2.

Wat verwachten wij van jou?
 Dat je in het bezit bent van minimaal een PABO diploma;
 Dat je bewust kiest voor ons schoolconcept en bereid bent om te investeren in de uitwerking hiervan;
 Vijf jaar ervaring of meer is een pré;
 Dat je goed kunt samenwerken en communiceren;
 Dat je affiniteit hebt met de doelgroep meer- en hoogbegaafden, specialisatie is een pré;
 Dat je creatief bent en oplossingsgericht.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste leerkracht
voor de onderbouw (groep 1-2), 1,0 wtf
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Wij bieden:
 Een team dat samen vorm wil geven aan de ontwikkeling van kinderen;
 Een werkplek met een sterk team dat er voor elkaar is;
 Een school waar we gebruik maken van elkaars kwaliteiten;
 Een school waar we met en van elkaar willen leren;
 Een contract voor een jaar, met de mogelijkheid tot aansluitend een vast contract;
 Salaris conform L10, CAO PO. 

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Dominique Janssen (directeur) via tel. 
024 – 3 60 45 19 of per mail dominique.janssen@conexus.nu.

Sollicitatieprocedure
Spreekt deze vacature je aan? Dan ontvangen wij graag je sollicitatiebrief met cv, o.v.v. vacaturenummer 
21-050, vóór 23 oktober a.s. via werkenbij@conexus.nu. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 2 en 3 
november 2021 vanaf 17.30 uur.

Werk je al bij Conexus en heb je interesse in deze vacature? Dan onderzoeken we graag samen met jou en 
de directeur wat de mogelijkheden zijn zodat de continuïteit van het onderwijs op beide scholen kan worden 
gewaarborgd.


