Basisschool de
Boomgaard

Vacature
Kbs de Boomgaard is op zoek naar een

Leerkracht L10
instroomgroep
voor 40 uur per week (wtf 1). Het gaat om een tijdelijke aanstelling van 1
januari 2021 tot 1 augustus 2021.
Kbs de Boomgaard
Kbs De Boomgaard is een school gelegen op de grens van twee verschillende wijken;
Tuinzicht en Westerpark. Dit zorgt voor een prachtig, divers palet aan leerlingen op onze
school. Vandaar de slogan: de maatschappij in een notendop. De school omvat een kleine
600 leerlingen verdeeld over, nu 25 en met jou erbij, 26 groepen. De school is gehuisvest
in twee gebouwen die naast elkaar liggen. De groepen 1 t/m 5 in het hoofdgebouw en de
groepen 6 t/m 8 in de schoolwoningen. We zijn een PBS school. Hiermee zorgen we voor
een veilig en positief werk- en speelklimaat.
Kbs de Boomgaard maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda
www.inos.nl.

Wat vragen wij:
•
•
•
•
•

onderwijsbevoegdheid / PABO diploma
voorliefde voor verschillende doelgroepen leerlingen
enthousiasme welke je graag deelt en uitstraalt
actieve deelname in de kleuterbouw en ons team
eerlijkheid en openheid

Wij bieden jou:
•
•
•
•

arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO, salarisschaal L10
een groep kinderen die staat te popelen om met jou te spelen en leren
een hardwerkend team dat open staat voor nieuwe collega’s
volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze Stichting

Informatie
Voor meer informatie over de school kun je terecht op onze website
www.kbsdeboomgaard.nl
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Bart van Kempen
(directeur) via telefoonnummer 076-5216105.

Interesse?
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief en CV
voor 20 november 2020 per e-mail naar werken@inos.nl onder vermelding van
vacaturenummer 14CI_002.
De gesprekken zijn gepland in de week van 23 november 2020.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid genieten
interne kandidaten de voorkeur.

