Een groep vol jongens en meiden die je vragend aankijken. Na rekenen, lezen en taal
introduceer je ze in een nieuw vak: Leskracht. Wereldorientatie komt zo helemaal tot zijn
recht! Verbreed jij de kennis van onze leerlingen met lessen over de wereld? En creëer jij
een veilige en fijne omgeving om hun talenten te ontplooien?
Wij zoeken per 1 maart 21 voor onze kanjers uit groep 5 een:

LEERKRACHT
Groep 5
1,00 Fte
Over de school
PCBS Juliana in Fijnaart telt 155 leerlingen. Iedereen is welkom, ongeacht godsdienst of
levensbeschouwing. Bij ons staan diversiteit, ontmoeting en dialoog centraal. We gaan op zoek naar
hoe verschillen gevierd kunnen worden.
Kinderen, leerkrachten en ouders leren met en van elkaar en dagen elkaar uit om zichzelf en het
onderwijs proactief en grensverleggend te ontwikkelen. We streven ernaar dat kinderen zich
cognitief, sociaal-emotioneel en creatief competent voelen. Ze hebben een positief zelfbeeld,
vertrouwen in zichzelf en de ander en zijn zij bovenal GELUKKIG.
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
je durft met een andere bril naar onderwijs te kijken

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
Een team dat je met open armen verwelkomt en wegwijs maakt in de school
Volop (door)groeimogelijkheden binnen onze 18 scholen

Bijzonderheden
Het betreft een tijdelijke contract i.v.m. vervanging zwangerschapsverlof met optie tot verlenging.
In de ochtend zijn er 19 leerlingen aanwezig in de klas en in de middag komen er 8 kinderen bij uit de
groep 5/6 combinatie.

Solliciteer
Stuur je CV en korte motivatie voor 1 feb 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 Sharon
Breuer, directeur, 06 34 42 56 87. 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

