
Een fijn team dat samen het onderwijs vormgeeft

Groep 6/7: een klas vol enthousiaste en leuke leerlingen

Een zeer ervaren en enthousiaste duo-collega

Gepassioneerd Daltononderwijs: kinderen leren voor het leven!

'T HAZZELEGER

Op onze school laten wij ons al jaren inspireren door de pijlers van het Daltononderwijs:
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit. Bij deze
waardevolle vorm van onderwijs laten wij de kinderen zelf doen wat zij al kunnen!

We gaan uit van een positieve benadering van de leerlingen, waarmee wij het gevoel van

eigenwaarde versterken en het zelfvertrouwen laten groeien. Bij ons op school hangt een

vertrouwelijke en veilige sfeer, waarin wij kwalitatief goed onderwijs kunnen bieden. Werken met

structuur en duidelijkheid, met aandacht voor de cognitieve en persoonlijke ontwikkeling van de

kinderen: Zo werken wij op 't Hazzeleger!

LEERKRACHT GROEP 6/7

Bij 't Hazzeleger in Balk zijn we op zoek naar een leerkracht voor groep 6/7. Wij zoeken een

collega die een bijdrage wil leveren aan onderwijs dat gericht is op de Dalton-kernwaarden.

Daarnaast werken wij vanuit onze visie 'Wat telt écht'! Je werkdagen zijn dinsdag en woensdag,

of woensdag en donderdag. Er is ook mogelijkheid op verlenging voor het nieuwe schooljaar.

Op 't Hazzeleger bieden wij jou:

Onze leerkrachten, de leerlingen en hun ouders vervullen allemaal een belangrijke rol bij ons op

school. Voor succesvol onderwijs vinden wij interactie en samenwerking en op alle gebieden

heel belangrijk.

Kom jij ons bevlogen team aanvullen en wil je zo snel mogelijk starten op 't Hazzeleger?

Solliciteer dan via de onderstaande gegevens!

VACATURE 'T HAZZELEGER
IN BALK

Leerkracht groep 6/7 - 0.4 FTE

SOLLICITEER SNEL!
Ben je enthousiast geworden over deze vacature van

't Hazzeleger? Stuur jouw cv en motivatie naar Petra 

de Leeuw, en wie weet zien we jou binnenkort in Balk!
Petra de Leeuw

Directeur 't Hazzeleger
petra.de.leeuw@gearhing.net

www.hazzeleger.nl

www.kykscholen.nl


