Vacature
Kbs De Burchtgaarde is voor komend schooljaar op zoek naar een

Leerkracht L10 groep 7 of 8
(1,0 wtf)
Het gaat om een tijdelijke aanstelling van een jaar, met uitzicht op
een vast dienstverband.
Kbs De Burchtgaarde : ieder uniek, samen één !
Op onze school bieden wij de kinderen een veilig schoolklimaat waar ieder kind zich ècht thuis
voelt. En gezien wordt als een uniek persoon met een eigen karakter, eigen vaardigheden, talenten,
competenties en groeimogelijkheden. Een kleinschalige school waar kinderen zich als individu deel
voelen van een hechte schoolgemeenschap die rekening houdt met elkaar. Waar de kinderen elkaar
kennen en er oog en oor is voor de ander. Waar we respectvol met elkaar omgaan en waar de
ouders als partners in de opvoeding worden gezien.
Onze slogan ‘ieder uniek, samen één!’ geldt niet alleen voor de kinderen van school. Het is ook
terug te vinden binnen het team waarin je komt te werken. Wij hebben een fijn team. Collegiaal en
geïnteresseerd in elkaar. Ook daar krijg je direct het gevoel je welkom en geaccepteerd te voelen.
Waar de goede aspecten van een familiecultuur merkbaar zijn en waar we als team samenwerken
aan (verdere) professionalisering.
Kbs De Burchtgaarde maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•



•
•

Een PABO-bevoegdheid
Gymbevoegdheid is gewenst, evenals specialisatie in het oudere kind
Verschillende rollen als leerkracht
instructeur
begeleider
coach
Pedagogisch en didactisch goed onderlegd
Aansluitend bij de kenmerken van INOS : verbindend – verantwoordelijk – authentiek

Wij bieden jou:
•
•
•

een fijn en collegiaal team
arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO
volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze Stichting

Informatie
Voor meer informatie over de school kun je terecht op onze website
www.burchtgaarde.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met directeur
Johan Traa via het telefoonnummer van de school 076-5650828 of mobiel 06-38820283

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 09JT-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.

