Vacature

Leerkracht onder- en middenbouw

Het Vlot zoekt een leerkracht voor het nieuwe schooljaar (01-08-2022).

24 uur. Je bent eerst inzetbaar in groep 3/4 Na december word je ingezet in de instroomgroep voor jongste kleuters.
Tijdelijk (NPO gelden). Aansluitend zijn er mogelijkheden tot een vast dienstverband in de invalpool van Onze Wijs.
dagen in overleg.

Wie zijn wij:
Wij werken met ongeveer 100 leerlingen, verdeeld over vier stamgroepen. Voor
de basisvakken werken we met kleine instructiegroepen op niveau. We werken als
team intensief samen, ook met de Ichtusschool. Uniek, leerzaam en heel effectief!
Kenmerkend:
• Openheid, collegialiteit, tijd voor elkaar, tijd voor jou.
• We geloven in de kracht van ‘samen’, voor kinderen en voor het team.
• Ons onderwijs moet boeiend zijn voor alle kinderen, aandacht op elk niveau.
• Speerpunten: pedagogisch handelen, anders organiseren, lezen, rekenen en
thematisch werken..

Dit ben jij:
Als je op Het Vlot werkt, ben je een alleskunner, heel flexibel en veerkrachtig. Je
bent gespecialiseerd in het werken met jonge kinderen. Je gaat voor:
• Een veilige en open sfeer in de groep, waar elk kind zich gezien voelt.
• Goed voorbereide lessen en een groot aanpassingsvermogen.
• Werken vanuit kennis, kunde en met veel plezier.
• Elke dag een beetje beter, fouten maken moet.
• Samenwerken, elkaar helpen en iets toevoegen in het team.
Herken je je hierin? Dan zoeken we jou!

Enthousiast geworden?!

Het Vlot

Christelijke basisschool

Onderdeel van Onze Wijs

Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten? Bel even als je interesse hebt, we zijn ook
nieuwsgierig naar jou! Onze directeur, Jeanette van Loo, kan hopelijk al je vragen
beantwoorden. Ze is te bereiken op 06 - 506 477 74.
Je sollicitatie met motivatie en cv kun je mailen naar personeelszaken@onzewijs.nl
We ontvangen je sollicitatie graag zo spoedig mogelijk en zeker voor 17 mei.
De gesprekken vinden in overleg plaats in de week van 30 mei 2022.

