VACATURE LEERKRACHT KLEUTERKLAS

(0,9125 fte)

Locatie: Koningsschool in Waalwijk

Onze basisschool groeit en is daarom op zoek naar een enthousiaste juf of
meester voor onze (nieuw te starten) kleuterklas. Ben jij bevoegd en heb jij
zin om aan de slag te gaan bij ons op de Koningsschool? Reageer dan snel,
wie weet ben jij de collega die wij zoeken!

Plaatsingsdatum
Sluitingsdatum
Met ingang van
Dienstverband
FTE

12-11-2020
26-11-2020
04-01-2021 (na de kerstvakantie)
Benoeming tot aan de zomervakantie met mogelijke verlenging
0,9125 fte (kan ook ingevuld worden door 2 parttimers)

Willem van Oranje Scholengroep
Willem van Oranje Scholengroep faciliteert en ondersteunt zeven scholen. Autonome scholen voor
primair en voortgezet onderwijs. Ieder met hun eigen kenmerken, werkgebied en invulling van de
missie. Met als gemene deler onze protestants-christelijke signatuur. Een identiteit waar we trots
op zijn, omdat het ons verbindt en omdat het een ankerplaats biedt in een continu veranderende
wereld.

Koningsschool
Op de Koningsschool vinden we het belangrijk om het maximale bij elke leerling naar boven te
brengen. Wij laten iedere leerling zijn eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. We dagen onze
leerlingen uit om hun talenten maximaal in te zetten en verder te ontwikkelen. We noemen dit
‘Excellent in talent’. We realiseren ons dat leerlingen in deze tijd anders leren dan voorheen. Op de
Koningsschool geven we onderwijs vanuit een onderzoekende en ontdekkende leeromgeving. Ons
warme en deskundige team is hierin de belangrijkste schakel in de onderwijsontwikkeling van
leerlingen.

Wie zoeken wij?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde Pabo opleiding.
Je hebt hart voor je leerlingen en het onderwijs.
Je straalt plezier uit in je klas en bent betrokken bij je leerlingen.
Je biedt structuur en veiligheid in je klas.
Je kunt goed relativeren en hebt een goede dosis zelfreflectie.
Je beschikt over uitstekende pedagogische en didactische kwaliteiten.
Je staat open om jezelf verder te ontwikkelen.
Je hebt respect voor de christelijke identiteit van Willem van Oranje Scholengroep en wil
hier mede vorm aan geven.

Wat bieden wij?
•

•
•
•
•

Een benoeming tot aan de zomervakantie met mogelijke verlenging. De eventuele
verlenging kan ook voor een andere groep zijn.
0,9125 fte (fulltime, vrijdagmiddag geen lesgevende taak). De vacature kan ook door 2
parttimers worden ingevuld.
Inschaling volgens cao PO (L10).
De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen.
Een TMA (Talent Motivatie Analyse), waarin je in een persoonlijk gesprek direct inzicht krijgt
in jouw talenten.

Talent en Ontwikkeling
Wij hebben oog voor talent!

Willem van Oranje Scholengroep omarmt het 'sterke punten denken'.
Het versterken van datgene waar je (in de basis) goed in bent.
Onze afdeling Talent en Ontwikkeling maakt werk van jouw talent.
We bieden je uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden afgestemd
op jouw behoeften. Met als doel om het beste uit jezelf naar boven te halen!

Interesse?
Reageer dan voor 26 november 2020. Je kunt je motivatie en CV sturen per e-mail naar Adri Buijs
(locatiedirecteur). Ook voor vragen kun je bij Adri Buijs terecht.
Na de sluitingsdatum vindt er een selectie plaats en word je geïnformeerd over de voortgang van
de procedure. De vacature is zowel intern als extern uitgezet, waarbij interne kandidaten voorrang
hebben op de benoeming. Een TMA (Talent Motivatie Analyse) maakt onderdeel uit van de
sollicitatieprocedure.

Contactgegevens
Naam school
Adres
Contactpersoon

Koningsschool
Burgemeester Van Casterenstraat 41
Adri Buijs (locatiedirecteur)
 0416 274145
 A.buijs@wvoranje.nl
 www. dekoningsschool.nl

