
 

Jenaplanschool St. Franciscus is een katholieke basisschool in Nunspeet, waar kinderen 

onderwijs krijgen volgens het Jenaplanprincipe. Voor het komende schooljaar zijn wij op 

zoek naar enthousiaste, bevlogen en leergierige stamgroepleiders die samen met ons de 

uitdaging willen aangaan om het onderwijs volgens de Jenaplanessenties vorm te geven.  

Stamgroepleider (m/v) 

Gezocht: 

(onderbouw) 

Kenmerken van de functie: 

- Onderbouw: WTF. 0.7 (ma,di,woe,do.ochtend) 
- Hoofdverantwoordelijk voor een twee-jarige stamgroep 
- Nauwe samenwerking met collega’s in jouw bouw (0B) 
- Bijdrage leveren aan de gehele ontwikkeling van de school 
 

 

School  
waar je leert samenleven 



 

Dus… 
 coach jij kinderen en durf je met ze in gesprek te gaan? 

 ben je reflectief ingesteld? 

 werk je graag samen in een team? 

 beschik je over humor en creativiteit? 

 wil je bijdragen aan het aanleren van onderzoekende vaardigheden? 

 en durf jij ons Jenaplanonderwijs mede vorm te geven? 
 

Werken op Jenaplanschool St. Franciscus betekent: 
 Onderwijs verzorgen aan driejarige stamgroepen, waarin kinderen met verschillende achtergronden en 

leerstijlen met elkaar spelen en werken om zo met én van elkaar te leren. 

 Het kind als geheel zien en het helpen een eigen identiteit te ontwikkelen.  

 Samen met ouders kinderen voorbereiden op de toekomst. 

 De Katholieke identiteit van de school zichtbaar maken in de omgang met elkaar, de waarden en 
normen, de vieringen, de Trefwoordkring en het respect voor andere geloofsovertuigingen.  

 Bijdragen aan de ontwikkeling van ons Jenaplanonderwijs volgens de Jenaplanessenties. 

 Deel uit maken van een professioneel, gezellig, betrokken, enthousiast en hardwerkend team. 

 Deel uit maken van Scholengroep Katholiek Onderwijs (SKO Flevoland & Veluwe) met vele 

mogelijkheden tot scholing en professionalisering via de eigen SKO Akke & Demi.  

Onze ‘Unique Selling Points’: 
 Wereldoriëntatie als hart van ons onderwijs 

 Stamgroeponderzoek in het kader van onderzoekend leren 

 Leerarrangementen passend binnen de 21st Century Skills & Jenaplanessenties 

 Vieringen 

 Gesprekken met kinderen over hun totale ontwikkeling 

 Keuzecursussen om de creatieve, sportieve en culinaire talenten van kinderen te benutten en 
verbreden 

Pré: 
 Ervaring in het Jenaplanonderwijs 

 Jenaplandiploma 

 Brede inzetbaarheid 

 

 

 

Wij bieden: 
 Een veilige plek waar kinderen én teamleden zichzelf mogen 

zijn, zich mogen ontwikkelen en fouten mogen maken. 

 De Flevopool, invalpool van onze scholengroep, met 

mogelijkheden tot uitbreiding van werktijdfactor.  

Voor informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw Winifred Bos, directeur, tel. 0341-252261 of 
via mail. Motivatiebrieven met CV kunt u per e-mail sturen directie@franciscus-nunspeet.nl o.v.v. ‘Sollicitatie 
Stamgroepleider Franciscusschool, met een CC t.a.v. Sophia Kroon, adviseur HRM, (sophia.kroon@skofv.nl). 
Reacties voor 27 mei. Sollicitatiegesprekken op 29 mei 2019. 

 

Stuur ons jouw sollicitatie & CV. 

www.franciscus-nunspeet.nl 
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