”Basisschool De Zon is een school waar ieder kind een stralend middelpunt is.”
SKO De Kwakel zoekt voor basisschool De Zon in De Kwakel

Vervanging zwangerschapsverlof vanaf medio december
FTE 0,8
Onze school

De functie

Op Basisschool De Zon krijgt een ieder de
ruimte zich naar eigen mogelijkheden te ontwikkelen. De leerkracht geeft met haar/zijn
persoonlijkheid, kennis en kunde richting aan
het onderwijs in de groep. Op De Zon werken
we op een professionele manier samen aan
goed onderwijs, waarderen we elkaars inbreng en is er ruimte voor ontspanning. Het
pedagogisch klimaat op De Zon zorgt ervoor
dat de leerlingen, ouders en het team zich
veilig voelen, het vertrouwen uitspreken in
elkaar en op een respectvolle manier samenwerken. Op deze manier zorgen we er met
elkaar voor dat elke leerling zich zo optimaal
mogelijk kan ontwikkelen bij ons.

Voor 1 van onze groepen 7 zoeken wij een
enthousiaste collega. Deze fijne groep met 19
kinderen heeft een goede start gemaakt met de
huidige leerkrachten, maar nu verwacht hun juf
een kindje. Onze collega werkt vier dagen in de
week, maar mocht je meer of minder willen werken
dan nodigen we je toch graag uit voor een gesprek.

Spreekt dit je aan? Voel je je thuis bij deze
gedachten en deze cultuur? Wij nodigen je
graag uit voor een gesprek!

Functie-eisen
Wij zoeken een leerkracht die:
•

In het bezit is van een onderwijsbevoegdheid

•

Mee wil werken aan de verdere ontwikkeling
van deze leerlingen en die van de school.

•

Met gevoel voor humor in het leven staat!

Wat bieden wij?
•

Wij bieden een uitdagende baan op een
moderne school in De Randstad op de grens
van het Groene hart.

•

Een gemotiveerd en enthousiast team

•

Betrokken en behulpzame ouders

•

Een fijn werkklimaat in een ruim schoolgebouw met diverse faciliteiten

•

Uitzicht op een aanstelling voor langere tijd

•

Benoeming en salaris op basis van CAO-PO

Kijk voor meer informatie over de school op
de website: www.basisschooldzon.nl
SKO De Kwakel heeft als motto: ‘Durf jezelf
te zijn’. Dit geldt voor zowel de kinderen, de
ouders als voor de medewerkers. Voor de
leerkrachten betekent dit concreet dat zij eigenaarschap en autonomie ervaren.

Heb je interesse?
Reageer dan door een mail te sturen naar Maaike
Berbee, via maaikeberbee@basisschooldezon.nl
voorzien van je motivatie en CV.

Stichting Katholiek Onderwijs De Kwakel bestaat uit twee scholen, De Zon in De Kwakel en De Springschans in Uithoorn. Het beleid van de
stichting is erop gericht dat de scholen een onderscheidend profiel ontwikkelen waarbij de scholen een hoge mate van autonomie hebben

