Vacature kleutergroep 1-2 CBS Het Lichtpunt Rhoon/Portland
Door het vertrek van een collega naar een andere basisschool, ontstaat er op Het Lichtpunt per
1 augustus 2019 de volgende vacature:
Totale omvang: 3 dagen (0,6000 wtf.)
Een school in beweging
Dat zijn wij
Basisschool Het Lichtpunt
Een Christelijke basisschool uit Rhoon
Onze school staat nooit stil
Althans, nooit langer dan een half uur
Want ieder half uur organiseren wij een beweegmoment
Waar leerlingen en leerkrachten even ontspannen en zich opladen voor de volgende les
Wij willen ons onderwijs vormgeven door optimaal gebruik te maken van bewegen
Want dit maakt leren leuker, actiever en heeft een positief effect op de leerprestaties
Wij bieden daarom een dynamische schooldag
Met een goede balans tussen inspannen en ontspannen
Al vanaf de kleuters krijgen de kinderen bewegingsonderwijs
4x per week onder begeleiding van een vakdocent
Net als het buitenspelen op het schoolplein
Waar vakdocenten en junior coaches aanwezig zijn
Door ons continurooster
Lunchen alle kinderen op school
Waar gezonde voeding wordt gestimuleerd
Op Het Lichtpunt geven we onderwijs op verschillende niveaus
Voor de kinderen is steeds weer duidelijk wat het doel van de lessen is
En wat ze aan het leren zijn
Leerkrachten geven de lessen met de methodiek van Teach like a Champion
De lessen worden verwerkt zowel op tablets, chromebooks als op papier
En voor de kinderen die net een beetje meer uitdaging nodig hebben
Is er een plusklas
Ondanks dat we veel kinderen op onze school hebben lopen
En we veel in beweging zijn
Voelt het aan als een kleine school
Met rust en structuur
Samen op weg naar de sportiefste basisschool van Nederland.
Beweeg je met ons mee?
Voor meer informatie over de school: www.cbshetlichtpunt.nl
Reacties richten aan Rob Heidenreich,
CBS Het Lichtpunt, Binnengracht 4, 3162 WD Rhoon.
tel: 010-2033720 / 06-13439048
mail: lichtpunt@cbshetlichtpunt.nl

