Leerkrachten gezocht
Leraar groep 7
Leraar groep 7

0,4 fte
1,0 fte

per 1-2-2019
per 1-3-2019

Basisscholen De Brandaris, Klavertje Vier en kindercentrum Mirakels werken samen aan de communityschool In de Breedte.
Deze communityschool is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, te
spelen, te ontwikkelen en te ontmoeten. In de Breedte bundelt alle krachten en biedt een veilige en uitdagende omgeving
voor alle kinderen, tieners, ouders en medewerkers in Floriande. Daardoor werkt iedereen samen aan een optimale
opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Alle partijen slaan hun handen ineen en werken vanuit één pedagogische visie,
één gebouw en binnen één organisatie. We nodigen ouders en ook andere partijen, zoals gemeente, sportfondsen,
consultatiebureau en sportclubs, uit om mee te helpen de communityschool te realiseren.
De Brandaris heeft als motto: “lekker in je vel en optimaal presteren”, en dat is van toepassing op onze leerlingen en
medewerkers. De school werkt met het leerstofjaarklassensysteem. We zitten met ca. 400 leerlingen (15 groepen) in een
prachtig sfeervol schoolgebouw. Met een vast omkaderd lesprogramma voor de vakgebieden volgen we elk kind in zijn of
haar ontwikkeling en streven ernaar om met de juiste zorg en aandacht bij de onderwijsbehoefte van het kind aansluiten.
Een leerrijke omgeving, goed klassenmanagement, passende methodes en de juiste pedagogisch-didactische
leerkrachtvaardigheden vormen de basis voor een optimaal welbevinden en ontwikkeling van onze leerlingen. Met
onderwijsinhoudelijke leerwerkgroepen werken we samen met het ondersteuningsteam van specialisten bij zorg, lezen, ICT
en gedrag. Gedeeld leiderschap en gedeelde verantwoordelijkheid stimuleren wij met als doel steeds beter en effectiever
onderwijs te geven aan onze leerlingen.
Wij vragen:

Je bent bevoegd leerkracht basisonderwijs

Je kunt je vinden in de identiteit van de school
Wij bieden:

Een ambitieuze werkomgeving

Volop mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen

Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-PO
 Een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vaste benoeming na één jaar

Wij zoeken jou!
Ben jij de persoon die wij zoeken? Dan maken we graag kennis met je. Stuur een mail met je CV en een
korte motivatie naar personeel@meerprimair.nl onder vermelding van vacature de Brandaris leerkracht
groep 7 (0,4 of 1,0 fte). Bel gerust voor meer informatie naar 023-554 23 51.

