Een klas die nieuwsgierig aan je snuffelt als vervanger van hun vaste leerkracht. Dat is wel aan jou
besteed. In korte tijd zorg je voor een vertrouwde en inspirerende omgeving. Je geniet van de
afwisseling en van het kennismaken met verschillende onderwijsconcepten en groepen binnen de
18 scholen van De Waarden. Wil jij in korte tijd een berg aan ervaring opdoen in het onderwijsvak
en je talenten ontwikkelen? Wij zoeken voor onze vervangingspool een flexibele:

LEERKRACHT
alle groepen
0,2125-1,00 Fte
Werkdagen in overleg
Werken in de Vervangingspool
De vervangingspool De Waarden bestaat uit enthousiaste groepsleerkrachten die flexibel inzetbaar
zijn voor lang en kortdurende vervangingen bij onze 18 scholen in het primair (speciaal)
basisonderwijs. De voordelen van werken in een vervangingspool zijn:
•
•
•
•

Ervaring opbouwen door in allerlei verschillende onderwijskeukens mee te kijken en mee te
draaien
Springplank naar een vaste baan binnen een schoolteam
Flexibel inzetten van jouw talenten
Zelf jouw werkdagen bepalen

De vervangingspool 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 naar onderwijs passend in de 21e eeuw
je bent flexibel
diploma Pabo of binnenkort te behalen

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 contract met vast aantal uren per week
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 Stichting,

Solliciteer
Stuur je CV en korte motivatie z.s.m. 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 Marieke
van der Heijden, coördinator vervangingspool, 06 43 83 63 01. 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

