
  Leerkracht groep 1/2c 
(WTF 0,3375 / 14 uur)

CNS Nunspeet zoekt voor basisschool De Bron in Nunspeet per direct een

De Bron is een school ‘waar je je thuis mag voelen’  Dat is onze slogan, daar staan we voor.

We werken dit uit in de onderstaande (onderwijskundige) visie (waar we voor gaan).

•  Wij vinden het welbevinden van de kinderen een basisvoorwaarde om tot leren te komen;

•  We streven naar balans tussen welbevinden en leerprestaties aansluitend bij de 

kwaliteiten en onderwijsbehoeften van elk kind.

•  Wij vinden dat onderwijs interessant, motiverend, uitdagend en betekenisvol moet 

zijn en moet plaatsvinden in een professionele uitdagende werk- en leefomgeving.

•  We willen vanuit de basis van het klassikaal leren, het actief en persoonlijk leren 

(zelfstandig werken, samenwerkend leren) bevorderen.

 Wat verwachten wij:

• Dat je bewust kiest voor het christelijk onderwijs en kerkelijk meelevend bent;

• Dat je kennis hebt over hoe jonge kinderen leren en zich ontwikkelen;

• Dat je samen met je onderbouwcollega’s vorm geeft aan betekenisvolle leersituaties;

• Dat je hart hebt voor het jonge kind en je wilt ontwikkelen.

 Als dat zo is, zijn wij op zoek naar jou!

 Wat bieden wij:

•  Een fijne werkplek in een school die volop in ontwikkeling is;

•  Een uitdagende leeromgeving en betrokken collega’s;

•  De mogelijkheid om je te ontwikkelen en te groeien in kennis en vaardigheden; 

•  Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO. 

 Meer informatie?

Meer informatie kunt u krijgen bij de directeur van de school:

Martijn van der Weerd, 06 - 13 07 40 56, martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl

Uw sollicitatiebrief kunt u / kan jij mailen naar: martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl

Korte omschrijving van CNS

 Het bestuur van de Vereniging voor 

Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te 

Nunspeet verzorgt sinds 1965 protestants 

christelijk onderwijs op vijf basisscholen in 

Nunspeet en Elspeet. Het onderwijs wordt 

gegeven vanuit een levende relatie met 

Jezus Christus. De scholen zijn gericht op 

optimale ont wikkeling van elke leerling. 

Met het oog daarop zijn de schoolteams in 

beweging. Elke CNS school heeft de ruimte 

om zich onderwijskundig te pro fileren. De 

ontwikkeling van Passend Onderwijs 

wordt gezamenlijk gedaan. Verder wordt 

nauw samen gewerkt op het vlak van 

beleids voorbereiding, interne begeleiding, 

ICT-beleid en professionalisering. Het 

bestuur streeft naar brede pedagogische 

samen  werking op gemeentelijk niveau. 

Daartoe wordt actief samenwerking 

gezocht met professionele organisaties die 

zich richten op 0-12 jarigen.

Meer informatie: www.cnsnunspeet.nl

BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN  
UITDAGENDE BAAN?

De school waar uw kind zich thuis voelt...
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