Vacature
Kbs de Horizon is voor komend schooljaar op zoek naar een

Leerkracht L10 groep 1-2
(0,4250 wtf)
Het gaat om een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling
vanaf het volgende schooljaar. De werkzaamheden zijn op maandag en
dinsdag
Wie zijn wij?
Kbs de Horizon, dorpsschool met eigentijds onderwijs.
Samen met ouders werken we aan de groei en ontwikkeling van de kinderen. Belangrijk hierbij is
dat kinderen met een nieuwsgierige blik de wereld ontdekken.
Kinderen leren meer door een ontdekkende houding vanuit nieuwsgierigheid. Kinderen zijn namelijk
leergierig en vinden het fijn zelf dingen te ontdekken. Door het stellen van leervragen maakt het kind
zich meer eigenaar van zijn ontwikkeling.
Kortom: gewoon een leuke school om te mogen leren en werken! Zowel voor leerlingen als voor
leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel!
Kbs de Horizon maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda .

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•

Enthousiasme (je mag jezelf zijn binnen het team van onze school).
Flexibiliteit (je taken zijn naast groepsverantwoordelijkheid ook onderdeel van de schoolen teamontwikkeling en vragen wat van jou om te kunnen schakelen).
Initiatief (je krijgt de ruimte om zelfverantwoordelijk te zijn).
Samenwerken (je bent collega binnen het team en dat vraagt van jou een actieve houding).
Digitale vaardigheden (je bent enigszins vaardig met werkzaamheden op de laptop/
Chromebook).
Opleiding (je bent in het bezit van een diploma voor leerkracht basisonderwijs).
Specialisatie in het jonge kind is gewenst.

Wij bieden jou:
•
•
•

arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO
volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze Stichting
een enthousiast team, dat graag wil samenwerken om de schoolvisie verder gestalte te
geven; want daar zijn we trots op!

Informatie
Voor meer informatie over de school kun je terecht op onze website www.horizonprinsenbeek.nl
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met de directeur Frank Op de Beek
via telefoonnummer van de school (076-5413200) of mobiel (06-20443710).

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 08LS-21D.
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.

