Vacature
Kbs John F. Kennedy is op zoek naar een

Leerkracht L10 groep 3
(0,5750 wtf)
De werkdagen zijn woensdag-donderdag-vrijdag. Het gaat om een tijdelijke
aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling vanaf het volgende
schooljaar.
Kbs John F. Kennedy, de basis voor een kleurrijke toekomst!
Kbs John F. Kennedy staat in de wijk Biesdonk in Breda-Noord. Een wijk die wordt gekenmerkt door
een grote diversiteit in nationaliteiten en geloofsovertuigingen. Deze diversiteit is ook terug te zien
in onze school. Als katholieke school staat de John F. Kennedy open voor kinderen (en hun ouders)
met verschillende achtergronden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom en thuis voelt
op onze school, en dat er begrip en respect is voor elkaar. Dit vormt de basis om samen en van
elkaar te kunnen leren. Met ons onderwijs spelen we in op de diversiteit van onze leerlingen. We
willen al onze leerlingen de kans bieden zichzelf optimaal te ontwikkelen. Dit doen we door hun
persoonlijke leerbehoeften in kaart te brengen en op basis hiervan het aanbod zo passend mogelijk
te maken. In de groepen 4 tot en met 8 worden hierbij ontwikkelgesprekken met kind en ouder(s)
gevoerd om zo tot individuele leerdoelen te komen.
Kbs John F. Kennedy maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•

Onderwijsbevoegdheid / PABO diploma
Affiniteit met een onderwijskansenschool
Een actieve bijdrage te leveren aan de schoolontwikkeling
De door de school gekozen speerpunten vanuit het koersplan (ontwikkelen vanuit
onderzoekende houding en intrinsieke motivatie, tegemoet komen aan de persoonlijke
leerbehoeften, en het creëren van een veilige en rustige sfeer) te onderschrijven

Wij bieden jou:
•
•

arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO, met inschaling in functie Leraar L10
volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze Stichting

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht op onze website [www.johnfkennedy.nl] of
contact opnemen met directeur Mariska Snijder via telefoonnummer [076-5874742/ 06-43518496]

Interesse
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan uiterlijk 18 mei je sollicitatiebrief en
CV per e-mail naar werken@inos.nl onder vermelding van vacaturenummer 03JC-21B
In je CV zien wij graag te raadplegen referenties opgenomen.
De gesprekken worden gepland in week 21 en 22 (in de periode van 24 mei tot en met 4 juni 2021).
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid genieten interne
kandidaten de voorkeur.

