Pak jij deze unieke kans? Er is een plekje vrijgekomen binnen ons team. Wil je werken
binnen een school waarin we uitgaan van het vertrouwen in elkaar, een sterk veilig
pedagogisch klimaat heerst en met veel plezier en professionaliteit als team
samengewerkt wordt? Dan zoeken wij jou!!!
Wij zijn i.v.m. het huidige vertrek van een bovenleerkracht (i.v.m. doorgroeimogelijkheden) voor volgend schooljaar op zoek naar een parttime leerkracht voor
onze sociale en zeer positieve groep 7/8 . Zie jij jezelf, per 1 aug 2022, in ons enthousiaste team aan de slag gaan? Wij zullen je zeker warm welkom heten!
De omvang van de vacature is 0.55 FTE (maandag, dinsdag, woensdag om de week).
Wij bieden jou:
• zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden, geheel passend binnen de visie “De leerkracht maakt het verschil!”
• een school waar het veilig pedagogisch klimaat een grote kracht is en de relatie met elkaar hierin het verschil maakt
• enthousiaste betrokken ouders en collega’s, waarin je je in verbondenheid geborgen mag weten
• een school waar met passie wordt gewerkt aan goed onderwijs, dat samen gevormd wordt
• persoonlijke ondersteuning en begeleiding, ook tijdens jouw start op onze school
• een lerende organisatie, waarin we samen werken aan zowel eigen ontwikkeling als schoolbrede onderwijsontwikkelingen
We verwachten van jou dat je:
•
de liefde van God ervaart en wilt helpen uitdragen
•
de visie en missie van De Schakel samen met je collega’s en de ouders vorm geeft
•
het veilige klimaat op de Schakel mede weet te borgen
•
je in betrokkenheid met hart en ziel op professionele wijze inzet voor ‘onze’ kinderen
•
goede communicatievaardigheden bezit
•
creatief denken een onderdeel is in jouw lesvoorbereidingen (IPC)
•
vanuit eigen ambitie aan je eigen ontwikkeling en deskundigheid wilt (blijven) werken
•
proactief oplossingsgericht vorm geeft aan jouw eigenaarschap
Ben je geïnteresseerd?
• Je wordt van harte uitgenodigd om de sfeer in Meteren te komen proeven!
• kijk op: www.cbsschakel.nl
• mail: directie@cbsschakel.nl
• of bel met onze locatiedirecteur Ingeborg van Reenen-van Staveren 06- 48 63 23 42
Je sollicitatiebrief met CV zijn van harte welkom en mag je mailen naar directie@cbsschakel.nl.

