ISK Wereldschool is met ingang van 1 mei 2020 op zoek naar:

Docent Beeldende Vorming m/v 2e graads
0,6 fte
Kernbelofte en de school
Onze leerlingen worden gezien. Hun zelfstandigheid wordt vergroot en we voorzien ze van een
goed ontwikkeld besef van waarden. Zij zijn klaar voor de volgende stap in hun leven. Onze
leerlingen krijgen de mogelijkheid hun talenten te ontwikkelen.
In een veilige omgeving de Nederlandse taal leren in een positief pedagogisch klimaat.
Aandacht voor ieder mens omdat we geloven dat hij/zij uniek is. Dat is wat nieuwkomers in
Nederland graag willen. ISK Wereldschool is een kleine school waar we dit concreet invullen.
Samen leren, samen leven, samen leren samenleven. Het is onze missie die wel heel bijzonder
van toepassing is op ISK Wereldschool.
Wie zoeken we?
Je hebt
- een afgeronde lerarenopleiding Beeldende Vorming 2e graads
- ervaring met leerlingen die taal-, ontwikkel- en leerachterstand hebben
- respect voor de positief christelijke levensovertuiging van Willem van Oranje
Scholengroep.
Je bent
- betrokken en sociaal ingesteld
- collegiaal, flexibel en een teamspeler
- een topper in gedifferentieerd leren
- creatief in het ontwikkelen van lesmateriaal
- verantwoordelijk voor lokaal en materiaal
- een netwerker die partners in de omgeving verbindt met onze school.
Wat bieden we?
-

een reguliere benoeming voor 0,6 fte (24 uur)
inschaling in LB-schaal volgens cao VO
ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze unieke afdeling Talent en Ontwikkeling.

Interesse?
Herken je jezelf in het profiel? Dan nodigen we je graag uit om voor 10 februari 2020 een
motivatiebrief, waarin je onder meer aangeeft op welke manier je een bijdrage kunt leveren aan
de onderwijsvisie en identiteit van onze school, èn je C.V. te sturen aan mevrouw M. (Maya)
Louwerse: Wijk-Secretariaat@wvoranje.nl
De gesprekken worden gevoerd in de week van 17 februari 2020.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer A. (Arie) van Vuuren, directeur
(a.vanvuuren@wvoranje.nl) of met de mevr. M. (Marleen) Dekkers, teamleider
(m.dekkers@wvoranje.nl), beiden bereikbaar via 0416-652255.
www.isk-wereldschool.nl
Op onze website vind je meer informatie over onze scholengroep:
www.willemvanoranjescholengroep,nl

