Door jouw inzet worden onze leerlingen van groep 4 echte tafelkoningen en -koninginnen.
Verbreed jij de kennis en de vaardigheden van de kinderen met lessen over de wereld vanuit
Jeelo? Begrijp je dat naast taalbegrip en leestechnieken, creativiteit en sport & spel net zo
belangrijk zijn? Wij zoeken voor onze kanjers uit groep 4/5 een:

LEERKRACHT
Groep 4-5
0,575 Fte
Werkdagen in overleg
Over de school
IBS De Schittering is een interconfessionele basisschool in Hooge Zwaluwe. De identiteit van onze
school wordt samengevat in ons motto: ‘Jij mag jezelf zijn en samen willen we groeien’. We leren
onze kinderen om te gaan met vrijheid, verschillen, zelfstandigheid en emoties. Groeien doen we
met vallen en opstaan. Door samen te werken en samen te leren. Zo zorgen we voor onderwijs dat
voldoet aan onze kerndoelen en onze leerlingen voorbereid op de maatschappij van nu en de
toekomst.
De school maakt onderdeel uit van Stichting De Waarden. Met 18 scholen (17 basisscholen en 1
school voor speciaal basisonderwijs) verzorgen wij elke dag basisonderwijs voor zo’n 2.600 leerlingen
in de gemeenten Drimmelen, Goeree Overflakkee en Moerdijk.
Wat breng jij mee?
•
•

je hebt passie voor het onderwijs
je inspireert leerlingen en speelt zo in op hun onderwijsbehoeften

•
•

je biedt een veilige, maar ook uitdagende leeromgeving voor onze leerlingen
je streeft samen met een gemotiveerd team naar onderwijs passend in de 21e eeuw

Wat krijg je van ons?
Uiteraard krijg je van ons een beloning conform de CAO Primair Onderwijs en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden. Werken voor Stichting De Waarden betekent:
-

Een scholenstichting die oog heeft voor jou als medewerker. Jouw werkgeluk staat bij ons
hoog in het vaandel!
Een fijne werksfeer en individuele aandacht voor jou als medewerker
Volop (door)groeimogelijkheden binnen onze 18 scholen

Solliciteer
Stuur je CV en korte motivatie voor 1 dec a.s. naar sollicitatie@dewaarden.nl t.a.v. Wendy Hoondert,
HR Adviseur. Heb je vragen over de inhoud van de vacature dan kun je contact opnemen met Anke
Martens, directeur, 06 43 15 80 28. Heb je vragen over het werving en selectieproces dan kun je
contact opnemen met Wendy Hoondert, HR Adviseur, w.hoondert@dewaarden.nl of 06 18 41 84 45.
Of kijk op www.stichtingdewaarden.nl

