
Elzenhagen is een kleurrijke basisschool met een enthousiast team van meesters en juffen in een
modern gebouw. Wij zien het als onze opdracht ieder kind de kans te bieden om zich op eigen wijze
en naar eigen kunnen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Bij ons op school geven wij kinderen die
kans, door het leerproces in een sociaal veilige omgeving zo natuurlijk en ontspannen mogelijk te
structureren. Zo ontstaat er ruimte om onze leerlingen te inspireren en uit te dagen nieuwe dingen te
leren en het leven te onderzoeken.

Onderwijsmodel ‘Bloem der Kennis’

Om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst in een snel veranderende
wereld, maken we onderscheid tussen de basisvakken enerzijds (vaardigheden) en anderzijds de
vakken, die thuishoren in het domein van wereldoriëntatie, beeldende vorming en expressie, (kennis
en mogelijkheden). De basisvakken worden methodisch volgens het leerstofjaarklassensysteem
aangeboden, de overige vakken - inclusief kunst & cultuur en natuur, techniek & wetenschap -
thematisch en vak-geïntegreerd volgens het onderzoekend en ontwerpend leren. Om te voorkomen,
dat kennis slechts bij weten blijft, besteden we ook veel aandacht aan de sociaal-emotionele en de
fysieke ontwikkeling van kinderen. Dit doen we door gebruik te maken van de Kanjertraining en twee
keer per week te gymmen met een vakleerkracht.

Kijk voor meer informatie op www.abbs-elzenhagen.nl

Wat bieden wij:

● Goede begeleiding en professionaliseringsmogelijkheden
● Een enthousiast en betrokken team van meesters en juffen.
● Een fulltime of parttime aanstelling
● Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
● Een mooi programma voor kunst & cultuur, natuur, techniek & wetenschap

Wat zoeken wij:

● Een collega die graag samenwerkt, een teamspeler is
● Een collega die enthousiast, ambitieus en initiatiefrijk is
● Een collega die mede vormgeeft aan ons thematisch onderwijs
● Een collega die open staat voor veranderingen en zich wil blijven ontwikkelen
● Een collega die zich betrokken voelt bij de school
● Een collega die een afgeronde Pabo opleiding heeft

Op dit moment zijn wij onder andere op zoek naar een:

- Leerkracht fulltime/parttime werkdagen in overleg
- Leerkracht instroomgroep - Start vanaf januari 2022  0,6 fte voor de wo. do. en vrijdag
- Leerkracht Groep 3 Start vanaf Januari 0,6 fte

http://www.abbs-elzenhagen.nl

