Scholen van Willem van Oranje Scholengroep zijn op zoek naar:

Leerkrachten L10
Vervanging met perspectief op een vaste baan
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.
Dat slaagt alleen als leerlingen echt gezien worden. Een gids hebben. Met de school als
scharnier tussen de leerlingen, hun ouders, de maatschappij en hun toekomst.
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.

We zoeken leerkrachten L10 voor:
PCBS De Bron
groep 7/8  vier of vijf dagen (0,8500 tot 1,0000 fte)
Koningsschool
groep 8 
twee dagen (0,4250)
Juliana van Stolbergschool
groep 7 
drie tot vijf dagen (0,6375 tot 1,0000 fte)
Poolleerkracht met stamschool SBO De Leilinde
Afwisselende baan als poolleerkracht waarbij je op verschillende scholen van onze
scholengroep wordt ingezet wanneer de eigen leerkracht er even niet is.

Wat bieden wij?
- In eerste instantie bieden we je een vervangingsbenoeming voor een langere
periode aan. Vanuit deze benoeming bieden we je het perspectief tot een
benoeming voor onbepaalde tijd.
- Salaris conform cao PO (schaal L10).
- Benoeming na de kerstvakantie.
- Mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen bij onze unieke afdeling
Talent & Ontwikkeling.
- Betrokken collega’s en inspirerende leerlingen in een Brabantse omgeving.
Procedure
Herken jij jezelf in het profiel? Dan nodigen wij jou graag uit om voor 6 januari 2020 te
solliciteren. Dit kan voor:
-

Koningsschool en PCBS De Bron bij mevrouw A. (Adri) Buijs, locatiedirecteur, via
a.buijs@wvoranje.nl. Voor vragen: 06-33826698.

-

Juliana Stolbergschool bij de heer G. (Gerard) de Ronde, locatiedirecteur, via
g.deronde@wvoranje.nl. Voor vragen: 06-54235445.

-

SBO De Leilinde bij de heer D. (Dick) Barghoorn, locatiedirecteur, via
s.d.barghoorn@wvoranje.nl. Voor vragen: 06-33826690.

Op onze website vind je meer informatie over onze scholengroep:
www.willemvanoranjescholengroep,nl
Ook kun je op de websites van de scholen terecht voor meer informatie over de schoolspecifieke identiteit:
www.pcbsdebron.nl
www.dekoningsschool.nl
www.julianavanstolbergschool.nl
www.deleilindesbo.nl

