OBS de Kromme Draai in Ammerstol zoekt:

Leerkracht groep 5-6 (m/v)
We zoeken vanaf 1 januari 2021 voor onbepaalde tijd voor onze groep 5-6 een
leerkracht voor 0,4 fte.

Wat vragen we van jou?
Dat je op zoek bent naar een leuke school en enthousiaste groep 5-6!
Verder is het belangrijk dat je:
• een grote passie hebt voor het basisonderwijs en
graag bijdraagt aan het leren en ontwikkelen van kinderen;
• een goede dosis enthousiasme en een positieve instelling hebt,
waarbij je in mogelijkheden denkt;
• een hands-on mentaliteit hebt met veel humor, je bent flexibel en creatief van geest;
• passend onderwijs een warm hart toedraagt;
• zelfstandig bent, maar ook goed in teamverband kunt werken;
• stressbestendig bent en snel kunt schakelen;
• je wilt meewerken aan een uitstekende samenwerking tussen leerling, ouders, netwerk
en dorp.

Wat bieden we jou?
We bieden je een mooie, afwisselende baan in het basisonderwijs die helemaal voldoet aan
jouw wensen! Waaronder een aantal interessante arbeidsvoorwaarden:
• Beloning met een salaris conform cao PO
• Interne opleidingsmogelijkheden via de Onderwijs Primair Academie en e-learning;
• Enthousiast klein en flexibel team van collega’s die met elkaar het onderwijs willen
vormgeven, waaronder het eigenaarschap van de leerlingen
• Grote betrokkenheid bij de leerlingen vanuit pedagogisch vakmanschap

Is je interesse gewekt?
Reageer dan uiterlijk 15 december 2020 op deze advertentie. Heb je een vraag over de
vacature, neem dan contact op met Mariska Peltenburg, bereikbaar op 0182-352607 of per
mail via mariskapeltenburg@onderwijsprimair.nl

De Kromme Draai voor een positieve draai!
Over OBS De Kromme Draai
Openbare Basisschool De Kromme Draai is een kleine school met
per 1 augustus, 128 leerlingen. Deze zijn verdeeld over 5 groepen.
Er zijn 2 kleutergroepen. Op De Kromme Draai bestaat het team
uit 15 collega’s: 10 leerkrachten, 3 onderwijsassistenten, een intern begeleider en een directeur.
'De Kromme Draai in een vingerafdruk':
• Werken met leerstofjaarklassensysteem
• Doorgaande leerlijnen groep 1-8
• Kwalitatieve zorg
• Veel (speel)ruimte en groen om de school
• Faciliteiten binnen de school; bibliotheek, gymzaal, peuterspeelzaal, voor-en
naschoolse opvang

