Het bestuur van Hoeksteen Scholen is voor De Fontein in Puttershoek op zoek naar:

Leerkracht (2-3 dagen), betaalde LIO stagiaire en
invalleerkrachten
Hier is ruimte voor professionele ontwikkeling!
Neem jij de uitdaging aan?
Omschrijving vacatures:
We zijn op dit moment opzoek naar:
• Een leerkracht voor 2-3 dagen, bij voorkeur in de middenbouw.
• Een LIO-stagiaire voor het cursusjaar 2022/2023.
De startdatum is in overleg en de periode van stage tenminste 5 maanden. De groep(en) zijn bespreekbaar. Zowel een
volledige liostage-plaats in 1 groep, alsook een gesplitte stageperiode in 2 groepen behoren tot de mogelijkheden.
• Invalleerkrachten: die flexibel inzetbaar zijn bij bijvoorbeeld ziekte en cursusdagen van collega’s.
Op onze school zijn er regelmatig wisselingen rondom werktijdfactoren van personeel. Wellicht zijn er in de toekomst
mogelijkheden voor (parttime) benoemingen.
Wij zoeken een leerkracht, LIO-stagiaire en invalleerkracht(en) die:
• Van harte achter de identiteit van onze school staat en deze graag uitdraagt naar anderen;
• De ambitie heeft om kwalitatief goed onderwijs te geven en zich hier volledig voor wil inzetten;
• Hart heeft voor kinderen;
• Oog heeft voor de groep als geheel en het individuele kind;
• Kan reflecteren op het eigen functioneren en wil werken aan zowel persoonlijke als schoolbrede
onderwijsontwikkeling;
• Samenwerking in het team belangrijk vindt;
• (doop)lid is van een van de reformatorische kerken.
We bieden:
• Een prettige leer- en werkomgeving met enthousiaste collega’s die samen werken aan dezelfde missie;
• Betrokken collega’s die voor je klaar staan en met je mee willen denken;
• Volop kansen en mogelijkheden om met behulp van cursussen, studies en/of masters te professionaliseren;
• Goede begeleiding bij het inwerken aan de hand van een gedegen inwerkplan;
• Een mooi en nieuw schoolgebouw.
Meer weten?
Inlichtingen worden graag gegeven door de directeur, dhr. C.A. van Koeveringe: 078-676 73 73 (school) of 06-44102945 (privé).
Maak ook gerust een afspraak om eens langs te komen!
Solliciteren
Sollicitaties (voorzien van CV inclusief onderwijskundige en kerkelijke referenties) kunnen per mail uiterlijk 12 maart 2022
verzonden worden aan, dhr. Y. Paans, directeur-bestuurder.
Graag uw sollicitatie versturen naar de volgende mailadressen: info@vcohw.nl en ca.vankoeveringe@rbsdefontein.nl.

