Negen besturen in de regio Haarlemmermeer en Kennemerland die sinds dit schooljaar zijn gaan samenwerken
in Regionaal TransferCentrum “De Beurs”
zoeken voortdurend naar:

leerkrachten voor de flexpool
Ben je op zoek naar een baan in het primaire onderwijs in de regio Haarlem, Hoofddorp of omstreken? Dan zijn
wij op zoek naar jou! Onze schoolbesturen (met in totaal zo’n 115 scholen) zoeken leerkrachten voor de
flexpool. Als pooler kan je worden ingezet op álle scholen waar vaste leerkrachten tijdelijk vervangen moeten
worden, bijvoorbeeld wegens ziekte of zwangerschapsverlof.
Het geeft je een unieke mogelijkheid om met één sollicitatie een heel groot deel van de scholen in de regio te
leren kennen en zo goed te weten te komen waar je het beste op je plek bent.
Wat bieden wij?
● De mogelijkheid om op basis van vervangingsaanstellingen in korte tijd veel ervaring op te doen bij
een groot aantal scholen
● Afwisselend werk dat je volop gelegenheid biedt je vaardigheden als leerkracht verder te ontwikkelen
en je opgebouwde ervaring in te zetten
● De mogelijkheid jezelf te oriënteren op verschillende scholen en onderwijsvormen
● De vrijheid om zelf aan te kunnen geven wanneer en waar je kunt werken. Bij zoveel scholen lukt het
meestal wel om een passende vervangingsklus voor je te vinden
● Een werkplek van waaruit je op termijn kunt solliciteren naar een vaste baan op één van de scholen.

Wat vragen wij van jou?
Wij zoeken betrokken, enthousiaste collega’s, die:
● breed inzetbaar zijn: verschillende bouwen, verschillende onderwijsconcepten, enz.
● flexibel zijn
● relativeringsvermogen hebben
● zich makkelijk aanpassen aan veranderende taken en omgevingen
● initiatief tonen
● gemakkelijk contacten leggen
● …en die natuurlijk met hart en ziel willen werken aan de optimale ontwikkeling van kinderen.

Een onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs is vereist.
Ervaring als leerkracht binnen het (speciaal) primair onderwijs is een pre, maar geen voorwaarde.

Informatie en reageren
Voor meer informatie kan je terecht bij de P&O-ers van de deelnemende besturen: Meer Primair, Jong Leren,
Spaarnesant, Salomo, Sint Bavo, Waterlelie, Montessorischolen Haarlemmermeer, SOPOH en STOPOZ.
Je sollicitatie met CV kan je sturen naar RTCdeBeurs@gmail.com

