
Wil jij jouw kennis en kunde gebruiken om het

onderwijs op Dynamis nog mooier te maken? Heb jij

behoefte jezelf te ontwikkelen en verder te

professionaliseren in kennis en vaardigheden die

behoren tot het vak. Denk je graag mee over de

schoolontwikkeling en het professionaliseren van de

organisatie. Wil je jouw kennis en vaardigheden

gaan gebruiken om leerprocessen van kinderen te

begeleiden en te stimuleren? Heb je een brede

interesse? Is jouw belangstelling (bijna) net zo breed

als die van de Dynamis? En heb je affiniteit met

thematisch werken? 

Dan ben je heel welkom!

 

Stichting Penta is een innovatieve stichting die bestaat uit 12

scholen in het primair bijzonder (chr.) onderwijs. Met ruim 300

medewerkers wordt er iedere dag met hart en ziel gewerkt

aan het faciliteren van creatief, innovatief en kwalitatief goed

onderwijs, voor onze ruim 3000 leerlingen. Verbinding,

vertrouwen, vakmanschap, erkende ongelijkheid en

eigenaarschap zijn onze kernwaarden. We geven- en krijgen -

veel ruimte om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen over

ons werk. Dat maakt dat we samen gaan voor onderwijs en

een organisatie dat morgen nòg beter is dan vandaag! We

streven naar toegankelijk en mooi toekomstgericht onderwijs

voor Emma & Youssef (alle leerlingen van vandaag en morgen

in Hoorn). 

 

De wereld om ons heen is altijd in beweging. De kinderen

verkennen deze wereld door thematisch onderwijs. Wij leren

kinderen door ons voorbeeld en middels ons aanbod een houding

die maakt dat zij met het gevoel “Ik heb het nog nooit gedaan,

dus ik denk dat ik het wel kan!” de wereld in stappen. Daarbij

staan de volgende kernwoorden centraal: 

samenwerken - onderzoeken - vernieuwen - eigenaarschap -

professioneel - gezonde leeromgeving

Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij creëren

een veilig, ondersteunend klimaat om kinderen zo initiatiefrijk en

zelfstandig mogelijk met de omgeving om te leren gaan. 

Een uitdagende werkplek met voldoende ruimte

voor ontwikkeling; 

Een fijn team met verschillende specialismen; 

Ruimte voor inbreng en inzet van eigen talent; 

Coaching en ondersteuning; 

Een school in beweging; 

Een vaste aanstelling binnen Stichting Penta;

Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn volgens

de CAO PO, afhankelijk van opleiding en

ervaring.

Leerkracht(en)
Middenbouw

 
wtf:0,8

Wij zoeken:
 

Stichting Penta

Onderwijs met dynamiek,
net als kinderen altijd in
beweging!

Wie ben jij?

Wij bieden jou:

Wij vragen:
Flexibele en proactieve instelling 

Jij bent zelfstandig en toont initiatief 

Je hebt de relevante HBO- opleiding voltooid 

Je bent ondernemend en denkt graag mee over

onderwijskwaliteit

Interesse?
Ben je enthousiast geworden en wil je solliciteren?

Stuur je reactie naar: vacature@stichtingpenta.nl

We maken dan snel een afspraak om kennis te maken!

Meer informatie?
Voor nadere inlichtingen over de vacature kan contact

worden opgenomen met Paul van Snellenberg en Monique

Geel-Lieshout schoolleiders van Dynamis op 0229-230291 of

via paul.van.snellenberg@stichtingpenta.nl en

monique.geel-lieshout@stichtingpenta.nl

 

mailto:sonja.slagter@stichtingpenta.nl

