Vacature
Kbs De Wegwijzer is vanaf het nieuwe schooljaar op zoek naar een

Leerkracht L10 groep 6
(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 De Wegwijzer, maakt je wegwijs in de wereld.

Kbs de Wegwijzer is een snel groeiende school gehuisvest in De Mandt te Teteringen. We
vinden een doorgaande lijn binnen ons onderwijs zeer belangrijk. We werken in alle
groepen thematisch, waardoor het onderwijsaanbod betekenisvol is. Vrijwel alle leerlingen
blijven over op school, dus wij hebben andere schooltijden (ma, di, do, vrij van 8.30 tot
14.45 uur en woensdag vanaf groep 3 van 8.30 tot 12.15 uur)
Zelfstandig werken, coöperatief leren, meervoudige intelligentie, bewegend leren en leren
zichtbaar maken nemen een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. Met onze methode
Alles in 1 bieden we samenhangend, betekenisvol en thematisch onderwijs aan. Verder
streven wij ernaar een plezierig, vriendelijk en veilig schoolklimaat met orde en regelmaat
te bieden. Hierdoor kunnen kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, zelfstandig en
weerbaar worden en op deze wijze een goed plekje in de maatschappij vinden.
Kbs De Wegwijzer maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs
Breda kbsdewegwijzer_info@inos.nl.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•

Betrokkenheid en enthousiasme, naar leerlingen, team en ons onderwijs
Goed samenwerken in een team
Kunnen differentiëren en denken in mogelijkheden
Leerbare, professionele werkhouding
Affiniteit of ervaring met thematisch lesgeven en coöperatieve werkvormen
Onderwijsbevoegdheid / PABO diploma

Wij bieden jou:
•

•
•
•

•

Een vertrouwde plek binnen ons gemengde, enthousiaste team waar je met open
armen wordt ontvangen.
Een baan op een school met een goed fundament, waar zeer goed over onderwijs
wordt nagedacht. Alles wordt in een doorgaande lijn en gestructureerd
aangeboden.
arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO
schaal L10
volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze Stichting

Informatie

Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht op onze website www.bswegwijzer.nl of contact opnemen met directeur Hilda Delacourt hilda.delacourt@inos.nl
via telefoonnummer 076-5713495 /06-18750862

Interesse

Als je interesse hebt om lid van ons enthousiaste team te worden, stuur dan je
sollicitatiebrief en CV per e-mail naar werken@inos.nl vóór 18 mei 2021, onder vermelding
van vacaturenummer 17WY-21B.
De gesprekken zijn gepland op vrijdag 21 mei 2021.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid genieten
interne kandidaten de voorkeur. Interne kandidaten van de school of kandidaten die vanuit
Phoenix reeds werkzaam zijn op school, hebben voorrang.

