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Beste allemaal,
In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven dat we met De Proeftuin gaan starten in
augustus 2021. We kunnen verder met onze droom: Een nieuw idee met een andere natuur,
genaamd De Proeftuin. Een plek waar kinderen God en zichzelf leren kennen en daardoor
ontwikkelen.
Deze week zijn de vacatures voor personeel uitgezet. Die vinden jullie op de volgende
pagina.
We hebben twee informatiemomenten gepland voor belangstellende ouders die kennis
willen maken met het concept van De Proeftuin. Dit is op woensdag 3 maart van 15.0016.30u en ’s avonds van 20.00u tot 21.30u. We hopen dat deze bijeenkomst fysiek gehouden
kan worden, maar gezien de coronamaatregelen is de kans groot dat dit een digitale
bijeenkomst wordt.
Na het informatiemoment komen er aanmeldgesprekken in april. Deze gesprekken zijn
face2face. Met de aanmeldgesprekken gaan we met ouders die hun kind hebben aangemeld
voor De Proeftuin in gesprek over onze identiteit en over de verwachtingen van ouders naar
De Proeftuin en andersom. Daarna wordt een aanmelding definitief.

Over het (moment van) aanmelden voor de informatiemomenten of het inschrijven van jullie
kinderen voor De Proeftuin krijgen jullie in de volgende nieuwsbrief bericht. Voor vragen
kunnen jullie mailen naar deproeftuin@florion.nl
Namens de kerngroep van De Proeftuin,
Pieter Lassche

De Proeftuin zoekt pioniers met ervaring!
De Proeftuin is een nieuw kindcentrum in Zwolle met een eigen concept.
Een plek waar onderwijs en opvang samenkomen vanuit een christelijke identiteit.
God maakte de mens met zintuigen, gaf hem een lichaam en maakte hem bewust van de schepping (de
natuur, het bewegen, de seizoenen). Daarmee spelen op De Proeftuin spelen ritme, ruimte en rituelen een
grote rol.
Op de Proeftuin vinden we verhalen en vorming belangrijk. We zien De Proeftuin als een ontmoetingsplaats
waar kinderen zich natuurlijk kunnen ontwikkelen. Een plek waar je het leven leert proeven!
De algemene visie van De Proeftuin is te vinden op www.deproeftuinzwolle.nl
Het kindcentrum en het concept zijn nog volop in ontwikkeling en voor dit proces zoeken we meerdere
kleuterleerkrachten en pedagogisch medewerkers voor het jonge kind met enige jaren ervaring en
pionierskwaliteiten.

Profiel van de medewerkers
De Proeftuin wordt een kindcentrum met een geheel eigen kijk op ontwikkelen en leren. Vandaar dat wij
medewerkers vragen met de volgende kenmerken:
‘De christelijk pedagoog met uitzonderlijke interesses!’
●
●
●
●

Met een hart voor kinderen en aansluiting bij hun belevingswereld
Een pedagogisch medewerker met karakter en veerkracht*
Competent in kunst, muziek, natuur, verhalen vertellen of bewegen.
Analytisch, onderzoekend en op zoek naar verbetering

Praktisch
-

De Proeftuin start in augustus 2021 aan de Monteverdilaan 202 in Zwolle
Tot aan de start in augustus ben je bereid om mee te denken in de ontwikkeling van De Proeftuin
De hoeveelheid benodigde personeelsleden is afhankelijk van het aantal inschrijvingen
Voor de functie pedagogisch medewerker is een combinatie van KDV en de BSO een pré
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang

We willen uitgroeien naar een kindcentrum voor kinderen van 0-13. Het eerste jaar is inschrijven van
kinderen alleen mogelijk in de opvang en de onderwijsgroepen 1 en 2.
Met een groep pioniers is er een basis gelegd voor de opvang en het onderwijs. Er zijn pedagogische
uitgangspunten geformuleerd, er is nagedacht over de inhoud van het onderwijs en we gebruiken het
circuitmodel als organisatiemodel.
Reageren
Wil jij met ons meedenken en meewerken op De Proeftuin? Stuur dan je motivatie met CV vóór
woensdag 10 februari 12.00u naar deproeftuin@florion.nl Voor meer informatie kan je contact
opnemen met Pieter Lassche via 06-82338400.

De gesprekken worden gepland op 16 en 19 februari. Interesse in mobiliteit en sollicitaties op de
functies worden vertrouwelijk behandeld.
* Kenmerken van veerkrachtige professionals:
1. Verzoend verleden
2. Realistisch optimisme
3. Oplossingsgericht
4. Werken met je talenten
5. Discipline
6. Zelfbewustzijn en passie
7. Gezonde relaties

- emotionele stabiliteit
- gezond en sterk basisvertrouwen
- pro-actief
- ontwikkelen en trainen van je talenten
- gezond bewegen, slapen en voeding, tijd voor reflectie en meditatie
- zinvol actief
- sterke emotionele intelligenti

