Vacature
Kbs Petrus en Paulus is op zoek naar

leerkracht L10 groep 8
(Wtf 0,2)
De werkdag is donderdag. Het gaat om een tijdelijke aanstelling met
uitzicht op een vaste aanstelling vanaf het volgende schooljaar.
Kbs Petrus en Paulus: ONTDEK JE KRACHT, KOM SAMEN VERDER.
Kbs Petrus en Paulus is een basisschool liggend in de bruisende wijk Boeimeer te Breda.
Momenteel verzorgen wij het onderwijs aan +/- 500 leerlingen. Kbs Petrus en Paulus maakt deel
uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda.
Kijk je binnen bij onze school, dan zie je leerlingen die allemaal hun weg vinden in één van de 22
groepen. De school biedt een veilige en vertrouwde omgeving. Er heerst een fijne sfeer welke het
resultaat is van een goede samenwerking en open communicatie tussen leerlingen, leerkrachten
en ouders. We zoeken continu naar mogelijkheden om talenten verder te ontwikkelen. We vinden
het belangrijk, dat er ruimte voor de leerlingen is om succeservaringen op te doen. Samen geven
we betekenis aan onze waarden; zelfontplooiing, verbondenheid en verantwoordelijkheid.
Zelfontplooiing betekent voor ons, dat we medewerkers en leerlingen de ruimte geven om op
eigen wijze te leren. De Verbondenheid is voelbaar in de goede sfeer en de wijze waarop we
werken, ontwikkelen en onze doelen kunnen behalen. Tot slot spreken we iedereen aan op
Verantwoordelijkheid en verwachten we respect voor elkaar en de omgeving.

Wij zoeken een gemotiveerde collega die:
-

passie heeft en voelt voor het onderwijs;
affiniteit en/of ervaring heeft met het oudere kind;
een teamspeler is;
wil blijven leren en ontwikkelen en in staat is te reflecteren.

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•

arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO;
volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze Stichting
een prettige werksfeer;
een enthousiast en gastvrij team;
kinderen en ouders die betrokken zijn.

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht op onze website www.petrusenpaulus.nl
of contact opnemen met directeur Maartje Schalk via telefoonnummer 076-5300006 / 0618750861

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
15DB-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.

