Vacature
Wij zijn op zoek naar een vakkundige en enthousiaste

leerkracht groep 3
voor 2-5 dagen
per 26 september of eerder
voor schooljaar 2022/2023.
De Eben-Haëzerschool in Den Haag is onderdeel van Mantum Onderwijs,
een professionele organisatie die eigentijds en tegelijkertijd herkenbaar
Christelijk-reformatorisch onderwijs van hoge kwaliteit wil bieden.
De grondslag van het onderwijs is het Woord van God, opgevat naar de
Drie Formulieren van Enigheid.
Onze kernopdracht is: ‘Samen bouwen en bewaren.’ Dat doen we met
onze kernwaarden ‘vertrouwen-verbinden-vakmanschap-vooruitgang’.
Informatie
De Eben-Haëzerschool is de enige reformatorische basisschool in Den
Haag/Scheveningen. We zijn een streekschool en leerlingen komen uit diverse
Christelijke kerken. Ouders respecteren of onderschrijven onze grondslag. Het
lesrooster is gebaseerd op het Hoorns model, wat inhoudt dat er woensdag- en
vrijdagmiddag geen les gegeven wordt.
Op de Eben-Haëzerschool werkt een enthousiast en jong team samen met zo’n
135 leerlingen aan onze kernopdracht. We gebruiken daarvoor moderne
leermiddelen. Onze leerlingen van de midden- en bovenbouw werken met
Chromebooks bij hun reken- en taallessen van Snappet. Wij houden samen ons
leer- en leefklimaat positief door het burgerschapsprogramma van De
Vreedzame School te volgen. Wij hebben een betrokken en positief ouderpubliek.
Startende leerkrachten krijgen begeleiding bij hun inwerkperiode op onze school.
Zij ontvangen gratis een PCM-training en worden door een Schoolopleider en
duo-maatje ingewerkt. Meer informatie over onze school is te vinden op de
website: www.ehsdh-mantum.nl.
Functie leerkracht groep 3
Wegens zwangerschap van een leerkracht en naderende baanverwisseling van
een andere collega hebben wij per 26 september een vacature in groep 3 met
een groepsgrootte van 13 leerlingen. Bij voorkeur zijn we op zoek naar een
leerkracht voor 3 lesdagen (woensdag, donderdag en vrijdag). Uiteraard zijn ook
andere mogelijkheden bespreekbaar binnen de 2 tot 5 werkdagen. Je werkt
samen met een ervaren en enthousiaste collega, die je graag verder helpt en
steunt. In groep 3 werken wij o.a. met de taalmethode Lijn 3, de rekenmethode
Wereld in getallen en de schrijfmethode Klinkers.
De functie blijft ook na schooljaar 2022/2023 beschikbaar.

Leerkrachtprofiel
We vinden het belangrijk dat onze toekomstige collega past in de schoolcultuur
en bij het huidige team. Het leerkrachtprofiel omvat daarom de volgende
kenmerken:
✓ Je wilt het reformatorisch onderwijs uit overtuiging dienen.
✓ Je beschikt over positieve pedagogische, didactische en organisatorische
eigenschappen.
✓ Je werkt graag aan het ontwikkelen van taakgerichtheid bij kinderen.
✓ Je kan de relatie met het kind en zijn omgeving leggen.
✓ Je zorgt voor een prettige sfeer in de groep.
Het zou fijn zijn als je enkele jaren ervaring hebt. Ook startende leerkrachten,
zij-instromers of bijna afgestudeerden zijn van harte welkom.
Bereikbaarheid van de school
De Eben-Haëzerschool is per auto goed te bereiken. Via de A12, A13 en A4 komt
het merendeel van onze leerkrachten vanuit verschillende steden rondom Den
Haag naar onze school. Ook het Openbaar vervoer zorgt ervoor dat onze school
goed bereikbaar is, want een bus- en een tramhalte liggen één straat van onze
school verwijderd.
Solliciteren?
Heb je interesse en pas je binnen het beschreven profiel, dan nodigen we je
graag uit tot het schrijven van een sollicitatiebrief met CV, waarin je jouw
affiniteit met deze functie aangeeft. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op
met de directeur van de Eben-Haëzerschool te Den Haag, dhr. S.C.J. (Stephan)
van der Kolk (tel. 06-22246699).
Sollicitatiebrieven worden zo lang de vacature op de website staat z.s.m. in
behandeling genomen. U kunt de brief met uw motivatie sturen naar mevr. M.
Visser (m.visser@mantum.nl) en dhr. S. van der Kolk
(s.vanderkolk@mantum.nl).
Sollicitatiegesprek
Door ons geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek met het bestuur en identiteitsraad. Eventuele proeflessen en
nagesprekken worden in de weken erna gehouden.
Voor alle komende activiteiten geldt: Deo Volente.
We zien uit naar jouw sollicitatie en hopen je gauw te ontmoeten!

