“Waar we op eigen
wijze samen
groeien”
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die parttime of fulltime ons
team wil aanvullen.
Wij bieden jou als nieuwe collega
• een fijn, professioneel en divers team, dat je ondersteunt
en waar aandacht is voor elkaar,
• een afwisselende baan, waarbij je 2 tot 2,5 dag voor groep 5
staat met mogelijkheid tot uitbreiding in uren voor o.a.
leerlingbegeleiding,
• een omgeving waarin we samen groeien en leren,
• een werkplek in een prachtig authentiek schoolgebouw met ruime en

modern ingerichte lokalen,
•
•

de samenwerking met vakdocenten Muziek en Kunst en cultuur die
een vaste plaats hebben in ons onderwijs,
een school waar we hechten aan de principes van
de Vreedzame school in omgang met elkaar,

Wij vinden het belangrijk dat jij
• in bezit bent van een PABO-diploma,
• je kunt verbinden met kinderen en van
daaruit met ambitie kan en wil bijdragen aan de sociaal
emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen,
• je samen met ons wilt verdiepen in nieuwe ontwikkelingen
o.a. bij rekenen en The Leader in Me,
• bekend bent of affiniteit hebt met de principes
van de Vreedzame school,
• goede communicatieve vaardigheden hebt,
• ‘op eigen wijze samen wil groeien’ met collega’s, kinderen en ouders.

Welkom bij basisschool
St. Aloysius, een katholieke school
in een prachtig oud gebouw in
Baarn. In onze school vinden we het
belangrijk dat kinderen in een
veilige en prettige sfeer kunnen
leren. Het is onze taak om een kind
te helpen zich voor te bereiden op
de maatschappij. Dit doen we door
te werken vanuit de principes van
de Vreedzame school en kinderen
de mogelijkheid te bieden zich op
sociaal en cognitief gebied goed te
ontwikkelen.
Dit gaat samen met ruime aandacht
voor muziek, kunst en cultuur.
Onze school telt ongeveer 280
kinderen die verdeeld zijn over 12
groepen en is centraal gelegen in
Baarn aan de Kerkstraat. Kinderen
vanuit allerlei achtergronden gaan
bij ons naar school.
Kom je ons versterken?
Wij zien graag je sollicitatie
tegemoet. Stuur een korte motivatie
en je CV voor 12 oktober 2021 naar
b.vannoorloos@aloysius-school.nl
ten name van Bettie van Noorloos.
Voor meer informatie kijk op onze
website www.aloysius-school.nl
en/of bel met Bettie van Noorloos;
directeur
Bassischool St. Aloysius,
Kerkstraat 32,
3741 AK Baarn.
T: 035 - 5412641

