
Kelnarijstraat 40
Tel. 0341 351959
Putten

Katholieke Jenaplanschool Gabriël

www.gabriel-school.nl
Jan Nijenhuisstraat 77
Tel. 0341 354344
Putten

Gabriëlschool in Putten zoekt een 

Stamgroepleider midden- of bovenbouw
(leerkracht 3-4-5 of 6-7-8) 0,4 - 1 FTE 

Waarom jij op onze school komt werken
· je werkt op een prachtige, prettige en moderne school in Putten;
· je komt terecht in een leuk team, waarbij de mensen naar elkaar omzien;
· je draagt actief bij aan de ontwikkeling van het onderwijs;
· je bent van onmisbare waarde voor de leerlingen en hun persoonlijke groei.

Dit zijn wij
Binnen onze school werken wij met driejarige stamgroepen, waarbij er aandacht is voor het 
individuele kind. Gesprek, spel, werk en viering zijn bij ons de belangrijkste pijlers. En:

· op onze school vind je een sterk pedagogisch klimaat;
· we zijn een boeiende Jenaplanschool met 13 groepen, verdeeld over twee locaties;
· ons team is enthousiast en betrokken;
· onze school is een plek waar ieder kind én teamlid zichzelf mag zijn;
· er is ruimte om te groeien;
· we zijn een school waarbij wereldoriëntatie het hart is;
· we werken met de 21st century skills.

Dit ben jij
Jij bent in de eerste plaats oprecht, enthousiast met een gezonde dosis humor, maar jij bent 
ook iemand die:

· persoonlijke aandacht heeft voor kinderen en betrokken is;
· over goede communicatieve vaardigheden beschikt;
· flexibel, daadkrachtig en integer is;
· de identiteit van de school onderschrijft en deze samen met het team en de ouders, 
 vorm en inhoud geeft;
· de Jenaplanvisie onderschrijft;
· mee wil bouwen aan de schoolontwikkeling.

Kom je jouw nieuwe werkplek bekijken en je teamgenoten en leerlingen ontmoeten? Stuur dan 
jouw sollicitatie en CV naar Sander van Zomeren (directeur) via s.vanzomeren@gabriel-school.nl

Kinderen in hun kracht zetten, zodat ze vol zelfvertrouwen in het leven staan. Dat kun jij én 
word je blij van. Net als sparren met collega’s over hoe het onderwijs nog beter kan. Daarbij 
gaat jouw voorkeur uit naar het Jenaplanonderwijs, omdat jij het belangrijk vindt dat ieder 
kind gezien wordt. Herken jij jezelf in bovenstaande? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe 
stamgroepleider onderbouw.


