
De Maranathaschool in Nieuwkoop is een “Leader in Me”- school. De principes van “Leader in Me”zie je in

het team en de leerlingen terug in het eigenaarschap, het stellen van doelen, proactiviteit en het denken in

win-win.

Het is een school waar de pedagogiek centraal staat met als hoofddoel dat de 160 kinderen ‘leren met

plezier’ en in hun kracht worden gezet in een betekenisvolle omgeving.

Je thuis voelen op school vinden wij belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders en leerkrachten op onze

school. Respect voor elkaar is de basis van waaruit we werken. Een kind krijgt dan het vertrouwen in

zichzelf en in de ander. Zo ontwikkel je jezelf: wie je bent, hoe je leert en hoe je kunt samenwerken.

Op de Maranathaschool begeleiden we kinderen in hun leerproces. Een kind werkt veel samen, heeft

plezier en is actief betrokken. We doen dit in een respectvolle omgeving, waar we positief, open, eerlijk en

duidelijk zijn naar elkaar. Elk kind werkt met persoonlijke doelen en onderzoekt de eigen talenten en unieke

eigenschappen. Onze leerlingen zijn hierdoor goed voorbereid op de toekomst!

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 hebben we ruimte voor:

Leerkracht groep 6 op woensdag, donderdag, vrijdagochtend voor 20 uur per week (wtf 0,5)

Leerkracht groep 4 op donderdag en vrijdagochtend of op maandag en vrijdagochtend voor

12 uur per week (wtf 0,3)

Leerkracht groep 8 op vrijdagmorgen voor 4 uur per week (wtf 0,1)

Leerkracht algemeen die elke week 1 dag of dagdeel lesgeeft in een andere groep voor 4 of 8

uur per week (wtf 0,1/0,2). Deze functie is te combineren met bovenstaande vacatures.

Onderwijsassistent voor in de bovenbouw voor 20 uur per week (wtf 0,5)

We horen graag wat jouw mogelijkheden zijn, want we hebben ambitieuze plannen.

Wij zoeken:

Teamleden die onze leerlingen het gevoel van trots mee kunnen geven

Teamleden die nieuwsgierig zijn naar de Leader in Me als schoolconcept

Teamleden die zich open en flexibel opstellen

Teamleden die willen leren en durven de leerkuil in te gaan

Teamleden die graag willen werken op een school die volop in ontwikkeling is

Wij bieden:

Voorlopig tijdelijk, met mogelijk uitzicht op een vaste aanstelling

Samenwerken en leren met collega’s

Ruimte voor ontwikkeling

Prettige werksfeer met leuke collega’s

Voor meer informatie: kijk op www.wijdevenen.nl of Maranathaschool Nieuwkoop

Wil je solliciteren?

Reageren kan naar Marjon Griffioen tot uiterlijk 28 juni 2021 via de mail naar

m.griffioen@maranathaschool.nl en in cc naar sollicitaties@wijdevenen.nl

De Maranathaschool maakt onderdeel uit van Stichting WIJ de Venen, een schoolbestuur

met 14 katholieke, protestantse en samenwerkingsscholen in het Groene Hart.

Een stichting met 14 scholen in de dorpen rondom Alphen aan den Rijn.
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