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VACATURE

De Verwondering; Wij bereiden kinderen voor op een leven lang leren.

Wij zoeken een mentor met ervaring en affiniteit in de bovenbouw. Het gaat om een 
zwangerschapsvervanging tot aan de meivakantie. 
Kun jij je vinden in het onderstaande wordl? Ga jij de uitdaging aan om samen met je collega’s het 
vernieuwingsonderwijs verder vorm te geven? Dan is dit misschien iets voor jou.

Ingangsdatum
1-11-2021 

Het gaat om een zwangerschapsvervanging tot aan de meivakantie. Mocht je daarnaast interesse hebben 
in een andere vervanging op één van onze scholen of een baan in onze vervangingspool, dan zijn daar ook 
volop mogelijkheden.  

De Verwondering is een vernieuwingsschool in Lent. Wij werken met een vernieuwend concept waarbij we 
het onderwijs op een eigentijdse manier organiseren. Wij geven vorm aan het leren met behulp van het IPC 
(thematisch onderwijs) en sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen.

Word jij de mentor op leerplein 3 (groep 6-7-8)?
Leerkracht L10, 0,8 fte
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Ben jij de Verwonderings-mentor die zichzelf kan vinden in onderstaande punten?
 Je bent een teamplayer met reflectief vermogen en staat open voor feedback; 
 Je toont inzet op alle gebieden;
 Je kan loslaten;
 Je bent betrokken bij het gehele kindcentrum, de school, de mentoren, de ouders en bovenal de

 kinderen; 
 Je hebt kennis en kunde van leerlijnen en kan aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen;
 Je beschikt over sterke pedagogische en didactische vaardigheden;
 Je hebt een groot hart voor het thematisch werken en kan verbindingen leggen tussen de

 verschillende vakgebieden;
 Je onderschrijft de uitgangspunten van De Vreedzame School;
 Je neemt verantwoordelijkheid  voor de ingezette koers;
 Je staat achter de visie van De Verwondering;
 Je bent in het bezit van een pabo-diploma. 

Wij bieden:
 Een dynamische omgeving en uitdagende werkplek;
 Pro-actieve collega’s die samen met jou blijven leren; 
 Een omgeving waarin we dagelijks het onderwijs onder de loep nemen;
 Betrokken leerlingen en ouders;
 Een passende arbeidsovereenkomst voor de duur van de vervanging of voor bepaalde tijd bij 

 interesse in de vervangingspool, waarbij inschaling plaatsvindt volgens CAO PO, L10  €2.678 max. 
 € 4.113 (bij een volledige WTF van 1,0).

Inlichtingen/informatie
Wil je meer weten? Lees dan de schoolgids op onze website www.verwondering.info of neem contact op met 
Inez Vos of Noortje Verduijn via tel. 024-3573357.

Sollicitatieprocedure 
We nodigen alle belangstellenden uit te reageren, je krijgt zo spoedig mogelijk bericht over het verloop van je 
sollicitatie.  
We ontvangen graag je cv en motivatiebrief, o.v.v. vacaturenummer 21-051, voor woensdag 20 oktober a.s. via 
werkenbij@conexus.nu. 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 21 oktober. 
Je ontvangt een uitnodiging voor een gesprek van Inez Vos (schoolleider De Verwondering). 


