Vacature
Kbs Weilust is op zoek naar een

Leerkracht ondersteuning en
opstart groep 1-2 Wtf 0,6
(werkdagen woe, do, vr)
Het gaat om een tijdelijke aanstelling van 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2022
met uitzicht op een vast dienstverband.
In de eerste helft van het schooljaar ondersteun je in verschillende groepen en vanaf
januari 2022 start je een instroomgroep 1-2. Deze vacature wordt bekostigd uit de NPO
gelden
Kbs Weilust maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda. www.inos.nl
Wie zijn wij?
Op KBS Weilust is iedereen welkom en willen we iedereen zich welkom laten voelen.
Iedereen hoort erbij. Je mag jezelf zijn en jezelf gaan ontdekken. Wij geloven erin dat
iedereen tot zijn recht kan komen in de maatschappij wanneer je de kans hebt gekregen
om de beste versie van jezelf te worden.
Dit alles komt voort uit onze kernwaarden:
Samen

“Wij doen het samen”

Kwaliteit

“Wij doen het goed”

Eigenheid

“Wij zijn ons zelf”

Welbevinden

“Wij hebben het fijn”

Wat vragen wij van jou?
• Een PABO-bevoegdheid
• Een proactieve houding (inbreng om ons onderwijs nog mooier te maken)
• Deskundigheid, flexibiliteit en gedrevenheid
Wij bieden jou:
• een fijn en collegiaal team dat graag wil samenwerken om onze nieuwe missie en
visie verder gestalte te geven; hier zijn we trots op!
• Een werkplek waarin je rustig kan groeien en vanaf januari 2022 een instroomgroep

•
•

arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO
volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze stichting

Informatie
Voor meer informatie over de school kun je terecht op onze website
www.weilust.nl
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met directeur Marc
Embregts via het telefoonnummer van de school (076) 5876528 of mobiel 06-12271308

Interesse?
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief en CV
per e-mail naar werken@inos.nl onder vermelding van vacaturenummer 03MR.21

