PROOLeiden verzorgt regulier
onderwijs aan kinderen van 4 t/m
12 jaar. PROOLeiden telt vijftien
scholen verspreid over de stad:
dertien reguliere basisscholen en
twee scholen voor speciaal
onderwijs.
Bijna 50% van de Leidse kinderen
in de basisschoolleeftijd, circa
4.500 kinderen, bezoekt onze
scholen. Daarnaast
heeft PROOLeiden een meer
regionale functie door het
aanbieden van speciaal
(basis)onderwijs en cluster 4
scholen (scholen voor kinderen
met psychische problemen of
gedragsproblemen).

WIL JIJ BIJDRAGEN AAN NOG BETER ONDERWIJS VOOR HOOGBEGAAFDE
KINDEREN EN JEZELF VERDER ONTWIKKELEN ?
Dan zoeken we jou!
Als collega op onze school in ontwikkeling: met thematisch en onderzoekend leren, met persoonlijk
leiderschap voor kinderen en leerkrachten en met zicht op wat kinderen als groep en persoon nodig
hebben om een volgende stap te zetten en te leren kiezen wie je (voor een ander) wilt zijn.
In dit jaar van het hoogbegaafden onderwijs zijn wij er trots op dat we al negen jaar fulltime
onderwijs voor kinderen van 7 tot 12 jaar organiseren in drie Nova-groepen op een school met
nog 8 andere groepen. We hebben vakleerkrachten voor gym, muziek, schaken en Chinees.
We zoeken enthousiaste en positief ingestelde collega’s die de diversiteit binnen ons team
komen versterken. Bij ons werken er zowel mannen als vrouwen, in verschillende leeftijden,
met verschillende achtergronden en ervaringen. We hebben in onze missie gemeen dat
kinderen op de Anne Frank school samen leren om zichzelf te zijn met het motto van Pippi
Langkous: “ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!”
We hebben een vacature in nova-1 (3/4op de maandag, dinsdag en woensdag.

De denominatie
van PROOLeiden is openbaar. Dit
betekent dat ieder kind welkom is.
Wij verzorgen geen onderwijs
vanuit godsdienstige of
levensbeschouwelijke grondslag.
Vanaf 1 oktober 2017 vormt OBSG
Leiderdorp samen met
PROOLeiden een personele unie.
Raad van Toezicht en bestuur van
beide stichtingen worden
uitgevoerd door dezelfde
personen.
In bestuurlijk zin wordt daarom
gewerkt alsof PROOLeiden en
OBSG Leiderdorp één organisatie
zijn.

PROOLeiden
Onderwijs met aandacht voor
elkaar.

Je kunt reageren door je motivatiebrief en je cv te mailen naar directie@annefrankleiden.nl
Heb je nog vragen en wil je eerst meer informatie, dan kun je mailen of bellen met Marije
Zuidervaart (marije@annefrankleiden.nl, leerkracht nova-1 en nova-coördinator).
Wij zoeken bij voorkeur een leerkracht met HBO+/academisch werk- en denkniveau die:
 opleiding en ervaring als leerkracht heeft
 zichzelf en kinderen aanspreekt op persoonlijk leiderschap en het liefst bekend is met
de 7 gewoonten van Stephen Covey omdat deze bij ons op school leidend zijn
 affiniteit heeft met en kennis over het leren van (hoog)begaafde kinderen
 pedagogisch tactvol is en vanuit een growth-mindset werkt
 'out of the box', pro-actief en stimulerend handelt en kinderen ruimte biedt om tot
keuzes en zelfstandigheid te komen
 enthousiast, gemotiveerd en communicatief vaardig is
 creatief is in het ontwikkelen van lesinhouden aansluitend op de missie en
onderwijskundige visie van de school
 thematisch kan werken
 zowel coach en stimulator van leerprocessen is als overdrager van kennis
 kan omgaan met gedifferentieerd klassenmanagement en meerdere
ontwikkelingsniveaus in een groep
 goed kan samenwerken zowel met collega’s als met ouders en kinderen
 bereid is tot scholing en verdieping
 goede kennis van de Engelse taal heeft
 goede ICT-vaardigheden
 beschikt over relativeringsvermogen en een gezonde dosis humor
We bieden twee uitdagende banen, een gedreven team met enthousiaste collega's en
trainingen op het gebied van onze doelgroep.
Jouw sollicitatie voorzien van uw motivatie en CV kun je tot en met uiterlijk 28 januari 2019
richten aan directie@annefrankleiden.nl onder vermelding van: vacature Nova-leerkracht OBS
Anne Frank

