PCBS De Bron zoekt een

leerkracht 0,8500 fte
reguliere benoeming voor een jaar met uitzicht op vast
met ingang van maart 2020.

PCBS De Bron
Op protestants-christelijke basisschool De Bron gaan we elke dag opnieuw voor gelukkige,
enthousiaste kinderen die met een open blik het beste uit zichzelf halen. Kinderen die mogen
zijn wie ze zijn.
En dat lukt. Omdat we geloven in de kracht van aandacht. De aandacht die ieder kind
verdient op weg naar de toekomst. En omdat school meer is dan goed leren lezen en
rekenen.
School gaat over samenwerken, vriendschappen sluiten en prettig met elkaar omgaan.
Over Pasen vieren of een verjaardag, maar ook over boomhutten. Dat alles in een
vertrouwde, kleinschalige omgeving, waar een team van gedreven leerkrachten kinderen
voorbereiden op hun weg de wereld in, vol zelfvertrouwen. Samen leren, samen groeien doe
je op De Bron.

Kernbelofte scholengroep:
‘Leerlingen worden gezien’. Goed onderwijs. Wat is dat eigenlijk? Volstaat dat met het
begeleiden van leerlingen op hun weg naar kennis, kunde en vaardigheden of is het meer?
Als Willem van Oranje Scholengroep zien we onze missie breder.
Los van het verwerven van waardevolle kennis, willen we iedere leerling voorbereiden op
hun toekomst met een goed ontwikkeld besef van waarden. Zelfstandig en met voldoende
zelfvertrouwen. Overtuigd van hun eigen unieke kracht en talent.
Voorwaardelijk hiervoor is dat ook jij als leerkracht gezien wordt binnen onze scholengroep.
Hiervoor hebben we sinds dit schooljaar de afdeling Talent & Ontwikkeling opgestart waarbij
je gelegenheid krijgt om te ontwikkelen.
Wie zoeken wij?
- Een leerkracht met een afgeronde Pabo-opleiding.
- Een leerkracht die vol energie zit en goed kan samenwerken in een klein team.
- Een innovatieve collega.
- Een collega die het leuk vindt om mee te denken in de ontwikkeling van een
onderwijsconcept om leerlingen eigentijds voor te bereiden op de toekomst.
- Iemand die enthousiast is over protestants-christelijk onderwijs en dit goed kan
uitdragen in de klas.

Wat bieden wij?
- Een reguliere functie voor een jaar met uitzicht op een vaste benoeming voor
onbepaalde tijd.
- Salaris conform cao PO (schaal L10).
- Benoeming per 1 maart 2020.
- Een kleine groep leerlingen, groep 5/6.
- Mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen bij onze unieke afdeling Talent &
Ontwikkeling.
Interesse:
Herken jij jezelf in het profiel? Dan nodigen wij jou graag uit om voor 24 januari 2020 te
solliciteren. Je kunt je cv, voorzien van je motivatie, mailen naar mevrouw A. (Adri) Buijs,
locatiedirecteur, via a.buijs@wvoranje.nl. Voor vragen over de functie kun je bellen met
mevrouw Buijs via telefoonnummer 06-33826698 of 0416-315390.
Informatie
Op onze website vind je meer informatie over onze scholengroep:
www.willemvanoranjescholengroep.nl Ook kun je op de website van De Bron terecht voor
meer informatie over de school-specifieke identiteit: www.pcbsdebron.nl

