
 Rondleiding voor juffen en meesters die een leuke baan zoeken. 

 Beste juf, meester, 

 Wij zijn de kinderen van de leerlingenraad van educatief centrum de Vorsenpoel. Onze 
 school is op zoek naar een juf of meester die 2 dagen in de week in de groep 5-6 wil gaan 
 werken. 

 Wij weten dat er heel veel scholen op zoek zijn naar juffen en meesters. Maar hoe weet je 
 nou op welke school het het leukst is om te werken? 

 De leerlingenraad heeft besloten om jullie, maar ook meester Silvo een handje te helpen. 
 Zoek je een baan, dan mag je een keertje bij ons op school komen kijken. 2 leerlingen van 
 de leerlingenraad zullen je dan de school laten zien, maar ook ons prachtige schoolplein en 
 de boeken waar we uit leren. Je kunt ons tijdens de rondleiding van alles vragen over onze 
 school. 

 Wil je onze school graag een keertje zien, neem dan contact op met meester Silvo. Hij zal 
 dan een afspraak voor de rondleiding inplannen. (0411-611484 of 06-52366705) 

 O ja, hieronder staat de advertentie die meester Silvo gemaakt heeft, maar die is wel een 
 beetje saai. 

 Hopelijk tot snel, 
 Stef, Lieke, Emma, Rowin, Izzah, Daantje, Key, Lucas, Lenn. 
 (leerlingenraad) 



 Educa�ef centrum de Vorsenpoel is een basisschool in de wijk Boxtel-oost. Uit de samenwerking met 
 sbo de Maremak is een school ontstaan met 11 reguliere groepen en 4 groepsarrangementen (TOP 
 groepen). Wij streven een symbiose na waarbij we alle kinderen dat kunnen bieden wat ze nodig 
 hebben. Ons mo�o daarbij is: samen waar het kan, apart waar het moet. Ons pedagogisch klimaat 
 kenmerkt zich door “Posi�ve Behaviour Support”, waarbij we kinderen op een posi�eve manier leren 
 wat er van ze verwacht wordt. Ons onderwijs is een mix van tradi�oneel onderwijs vanuit het 
 Edi-model en modern onderwijs waarbij projecten, samenwerking en 21st skills belangrijk zijn. 
 We geven de kinderen ruimte voor ontwikkeling. 

 Voor het volgend schooljaar zijn we op zoek naar 

 Een leerkracht L10 (LB) 
 Voor groep 5-6 en een werk�jdsfactor van 0,4 (2 dagen) 

 Uitbreiding tot 0,6 is mogelijk 

 Van onze nieuwe collega verwachten wij dat hij of zij: 
 ●  samen met de kinderen werkt aan een fijne en veilige sfeer in de klas; 
 ●  kinderen op een posi�eve manier benaderd; 
 ●  Pedagogisch en didac�sch sterk is; 
 ●  Om kan gaan met verschillen tussen leerlingen; 
 ●  Samen met de collega’s wil werken aan het verder ontwikkelen van ons onderwijs; 

 Dit bieden wij onze nieuwe collega’s: 
 ●  een werkplek in een team met een goede sfeer; 
 ●  begeleiding door een ervaren collega, die hiervoor wordt vrijgeroosterd; 
 ●  een chromebook die je voor je werk en privé kunt gebruiken; 
 ●  ruimte voor ontwikkeling; 



 Procedure en sollicita�e 
 Wil je meer informa�e, of wil je op de Vorsenpoel komen werken, neem dan contact op met onze 
 directeur: Silvo Steenkamer, 0411-611484 of 06-52366705. Je kunt jouw mo�va�ebrief en curriculum 
 vitae  voor 30 juni sturen naar  direc�e.vorsenpoel@s�ch�ngtalen�s.nl 

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

 Onze school is onderdeel van stichting Talentis 

http://www.deschalmvught.nl/

