OBS de Vlieger in Schoonhoven zoekt:

Leerkracht groep 4/5 (m/v) wft 0,4
Leerkracht groep 5 ( m/v) wft 0,4
Of een combinatie van deze.
We zoeken vanaf schooljaar 2020-2021 een leerkracht voor groep 4 en 5. Het gaat
om een parttime functie van 0,4 wtf op maandag en dinsdag. De functie voor gr 5
is flexibel in te delen.

Wat vragen we van jou?
Natuurlijk beschik je over een afgeronde PABO opleiding en heb je - bij voorkeur al enige ervaring in het onderwijs. 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;
• van aanpakken houdt; je bent flexibel en creatief van geest;
• zelfstandig bent, maar ook goed in teamverband kunt werken;
• oog hebt voor de diversiteit tussen kinderen en hier adaptief mee om kunt gaan.

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;
 een betrokken en goed samenwerkend team;
 ontwikkelingen rondom ’leren leren’ en gedragsbeïnvloeding;
 Je krijgt ruimte om je te ontwikkelen en je eigen talenten in te zetten.

Is je interesse gewekt?
Reageer dan uiterlijk 3 juli 2020 op deze advertentie. Heb je een vraag over de vacature,
neem dan contact op met Ilse Verwei of Mireille Burema bereikbaar op 0182-380978 of per
mail via: directie.vlieger@onderwijsprimair.nl

‘Ieder kind fluitend naar school’
Over OBS de Vlieger,
Openbare basisschool De Vlieger telt 220 leerlingen
verdeeld over 9 groepen en is gesitueerd in Schoonhoven-Noord.
Openbaar onderwijs is voor onze school ontmoetingsonderwijs: kinderen
leren er met, van en over elkaar. Onze school hecht veel waarde aan een
goede balans tussen cognitieve en creatieve vakken. De Vlieger ontwikkelt
zich naar een lerende organisatie, waarbinnen ieders talent ertoe doet.
Onze medewerkers zijn zeer betrokken en staan open voor persoonlijke
ontwikkeling.

