
Wij

Ons mooie kindcentrum staat midden in het kloppende hart van het prachtige Brabantse dorp Cromvoirt. We zijn

een kleine, groeiende school met 5 groepen en iets meer dan 100 leerlingen. Op De Leydraad maken we samen de

school. Leerlingen, ouders en leerkrachten leren van elkaar door mooie ontmoetingen. We hebben de ambitie om

leerlingen op een eigentijdse manier onderwijs te bieden. Toekomstgericht onderwijs, een veilig pedagogisch

klimaat en rust en structuur gaan bij ons hand in hand. De school vormt een belangrijke schakel in ons dorp waar

de gemeenschapszin wordt gevoed vanuit verbinding. Door de kleinschaligheid kennen we al onze leerlingen goed

en weten we precies wat ze nodig hebben, hoe leerlingen leren en welke talenten ze zelf willen ontwikkelen. Op

De Leydraad wordt onderwijs gegeven vanuit een onderzoekende en ontdekkende leeromgeving. Dat doen we

zowel binnen en als het even kan lekker buiten. We hebben een vakleerkracht muziek en bewegingsonderwijs. Een

warm en deskundig team van leerkrachten staat klaar voor de onderwijsontwikkeling van elke leerling.

Kindcentrum De Leydraad is op zoek naar een fijne collega en enthousiaste

leerkracht voor groep 4-5
(0,8 FTE m.i.v. 1 februari 2023)

Groep 4-5 is een leuke groep met 19 leerlingen. Werkdagen kunnen we in onderling overleg vaststellen.  Je werkt
tenminste een halve dag in de week samen met je duopartner. Daarnaast is er volop ruimte voor begeleiding. Er is veel
samenwerking met groep 5-6, maar ook met groep 2-3. We werken schoolbreed met Staal Taal & Spelling, Wereld in
Getallen 5 (hybride) en thema’s binnen Jeelo.

Jij

● Hebt oog voor ieder kind
● Ziet snel mogelijkheden tot samenwerken
● Durft een uitdaging aan te gaan in een combinatiegroep
● Bent jong van geest en kijkt uit naar de teamborrel
● Bezit een PABO-diploma

Procedure en sollicitatie

Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast. Heb jij interesse in deze vacature of wil je graag meer

informatie, neem dan contact op met de directeur Imre Tiebosch 0411-641907 of 06-30573212. Je kunt jouw

motivatiebrief met curriculum vitae tot uiterlijk 15 januari sturen naar: imre.tiebosch@stichtingtalentis.nl.

Bekijk ook onze website www.leydraad.nl voor een eerste indruk van onze school.

Onze school is onderdeel van stichting Talentis


