
Mariaschool           Brinkstraat 18           7667 PS Reutum           T:0541-670429

“Zor� ��t ��e�t��, ju� �� k���
he� ��� fij�e �c����da� ��n��”.

VACATURE  LIO  MB/BB

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Lio-er voor de midden- of bovenbouw voor de periode

september 2022 - januari 2023.

De Mariaschool is een katholieke basisschool die midden in het dorp Reutum staat.  De Mariaschool

wil een stevige basis leggen voor de verdere ontwikkeling van leerlingen. Wij willen leerlingen leren

zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen leerproces, laten leerlingen actief bezig zijn met

leeractiviteiten en sluiten aan bij talent.

Wij hebben aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind in een rijke, betekenisvolle

leeromgeving. Wij willen de leeromgeving van leerlingen geleidelijk veranderen van leerstofgericht

naar meer kindgericht (eigenaarschap en motivatie van leerlingen vergroten d.m.v.  feedback en

reflectie).

Wij dagen uit op creativiteit, kennis, talenten, gedrag en capaciteit. En dat binnen een context waar

het woord “samen” een belangrijke rol speelt.

Onze kernwaarden: Betrokken - Professioneel - In dialoog- Innovatief - Ambitieus

Wij zoeken een collega die …
- zich aangesproken voelt door onze kernwaarden.

- betekenisvol les wil geven binnen een krachtige leeromgeving.

- de leerling eigenaarschap geeft voor zijn eigen leerproces.

- zich verder wil verdiepen in het oudere kind, waarbij het aanbod (doelen, instructie, organisatie)

specifiek is afgestemd op de kenmerken van de groep.

- doelmatig en planmatig werkt.

- een open communicatie heeft naar kinderen, collega’s en ouders.

- inzet toont, zowel binnen als buiten de groep.



Wij bieden....

- een enthousiast, gemotiveerd en professioneel team

- een uitstekend pedagogisch klimaat

- een plek waar kinderen, ouders en teamleden zich welkom en gezien voelen

- een school die volop in ontwikkeling is: van leerstofgericht naar kindgericht

- een plek waar zowel leerlingen als leerkrachten leren

Informatie…
Heb je nog vragen? Kijk op onze website www.martum.nl voor meer informatie of neem na

schooltijd contact op met José Hulskotte (opleider in de school) of met Marja Verwij (directeur)

0541 - 670429.

Reageren….

Stuur een brief met jouw motivatie en cv uiterlijk zondag 29 mei  uitsluitend via de mail naar:

j.hulskotte@martum.nl t.a.v. José Hulskotte en een cc naar: directie@martum.nl


