Vacature
Kbs De Rosmolen is vanaf komend schooljaar op zoek naar een

Leerkracht L10 (bovenbouw)
(1,0 wtf)
voor vijf dagen per week. Het gaat om een tijdelijke aanstelling met uitzicht
op een vaste aanstelling vanaf het volgende schooljaar.
Kbs Rosmolen: de beste basis voor ambities
Kbs De Rosmolen is een kleine school in een veilige omgeving, waar de ongeveer 210 leerlingen
verdeeld zijn over 9 groepen. We zijn ambitieus en geloven in het verwezenlijken van ambities en
het benutten van kansen. We gaan voor resultaat, maar niet alleen qua taal en rekenen. We
stimuleren ontwikkeling van talenten, zelfstandigheid en samenwerking. In onze overtuiging is het
belangrijk dat kinderen hun eigen kracht ontdekken en uitdagingen aangaan. We kennen grote
ouderbetrokkenheid, hebben ambitieuze doelen op het gebied van integratie zaakvakken.
Verantwoordelijkheid nemen en geven, eigenaarschap van elke leerling is een van speerpunten
van de school
Kbs de Rosmolen maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•

Onderwijsbevoegdheid / PABO diploma
Goed kunnen samenwerken
Zich blijvend wil ontwikkelen
Inspirerend
Open staat voor feedback

Wij bieden jou:
•
•
•
•
•
•

arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO
salarisschaal L10
volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze Stichting
een kleine veilige school
een uitdagende baan
een team met fijne collega’s

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marietje Moll, directeur of op de website van de school. Uw
reactie kunt u sturen naar; marietje.moll@inos.nl.

Interesse
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 18
mei 2021 per e-mail naar werken@inos.nl onder vermelding van vacaturenummer 07VE-21A
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.

