Vacature
Kindcentrum De Wisselaar is vanaf komend schooljaar op zoek naar een

Leerkracht L10 groep 1
(0,5 wtf)
Het gaat om een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling
vanaf het volgende schooljaar.
Het kindcentrum

Op Kindcentrum De Wisselaar creëren we vanuit open lokalen en de daaraan verbonden
leerpleinen de juiste leeromstandigheden. Leren doen we niet alleen in een lokaal maar
overal. De leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de leerlingen binnen de unit.
Op het Kindcentrum De Wisselaar zitten leerlingen met verschillende sociale en culturele
achtergronden. Met diverse partners proberen we het hart van de wijk te vormen.
Kindcentrum De Wisselaar maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•
•

Affiniteit met het jonge kind
Samenwerking met het hele team
Probleemoplossend denken en proactief handelen
Open staan voor vernieuwende onderwijs ideeën
Flexibiliteit
Leerlingen vertrouwen en verantwoordelijkheid durven te geven
Werken vanuit een coachende rol
Werkdagen liefst woensdag, donderdag, vrijdag

Wij bieden jou:
•
•
•
•

•

arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO
volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze Stichting
Een prettige, uitdagende en afwisselende werkomgeving.
Een enthousiast en warm team waar plaats is voor ieders mening en waar fouten
zijn om van te leren.
Een baan op een school die volop in beweging is.

Informatie

Voor meer informatie kun je terecht op onze website www.bsdewisselaar.nl of contact
opnemen met directeur via telefoonnummer 076-5871177 / 06-30498133

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 08JT-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.
Kindcentrum De Wisselaar maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda.

