Stichting Meer Primair zoekt per direct, in verband met
ziektevervanging, voor haar basisschool
CBS De Regenboog

Een leerkracht voor
groep 4 (m/v)
0,5 wtf
maandag, dinsdag en woensdagochtend
Stichting Meer Primair wordt
gevormd door achttien
basisscholen, gelegen in de
woonkernen Abbenes,
Buitenkaag, Badhoevedorp en
Hoofddorp. De stichting is
werkgever van 540
medewerkers, die onderwijs
verzorgen voor circa 6000
leerlingen in de
Haarlemmermeer. De
verantwoordelijkheid voor het
besturen van de stichting ligt
bij het College van bestuur.
Meer informatie over Meer
Primair vindt u op
www.meerprimair.nl

De Regenboog is een school die zich kenmerkt door:
- een veilige en open sfeer, met respect voor elkaar;
- Christelijke normen en waarden;
- het werken volgens het IGDI-model;
- het predicaat De Gezonde School;
- een goede samenwerking met ouders;
- een betrokken medezeggenschapsraad.
De Regenboog zoekt een leerkracht die:
- staat achter de Christelijke identiteit van de school;
- oog heeft voor elk individu (leerling ouders, collega’s);
- meewerkt aan een open en veilige sfeer voor leerlingen, ouders en collega’s;
- op de hoogte is van nieuwe ontwikkelingen en beschikt over actuele kennis
t.a.v. IGDI, het werken met leerdoelen en succescriteria;
- leerlingen kan motiveren;
- inspeelt op de onderwijsbehoeften;
- een goed klassenmanagement heeft;
- enthousiast is en passie heeft voor het werk.
Het schoolplan en een schoolgids zijn op aanvraag beschikbaar.

Meer informatie? Kijk op onze
website
www.deregenbooghoofddorp.nl
De Regenboog is een
christelijke basisschool,
gevestigd in Hoofddorp in de
wijk Overbos.

“De Regenboog is een school
die kleur geeft aan de
toekomst van het kind”

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Ronald van Hilst (directeur),
tel.: 023-5634514.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u mailen naar info@deregenbooghoofddorp.nl
t.a.v. Ronald van Hilst.
Sollicitaties graag zo snel mogelijk.
Uitbreiding naar 1,0 WTF is mogelijk in de vervangingspool van Stichting Meer Primair .

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

