Vacature Kbs Sinte Maerte
Groepsleerkracht L 10 onderbouw (gr 1-2)
Voor 24 uur per week (wtf 0,6) werkdagen woensdag, donderdag en vrijdag.
Het gaat om een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband. Dit is dus
geen NPO vacature.
De vacature is ontstaan vanwege het vertrek van een collega naar een andere stichting.

Kbs Sinte Maerte:
De school is gevestigd in de wijk Princenhage te Breda. Met een team van 55
medewerkers verzorgen we onderwijs op maat voor ongeveer 620 leerlingen
verdeeld over 25 groepen. We proberen een sfeer te scheppen, waarin een zodanig
pedagogisch en onderwijskundig klimaat heerst, dat ieder kind zich daarbinnen
naar eigen vermogen op sociaal-emotioneel, cognitief en creatief gebied optimaal
kan ontwikkelen. Kbs Sinte Maerte maakt deel uit van INOS, stichting katholiek
onderwijs Breda www.inos.nl
Wat vragen wij van jou?
Wij zoeken een enthousiaste, zelfstandige collega die flexibiliteit hoog in het
vaandel draagt. Bovendien gaat de voorkeur uit naar een leerkracht die een zekere
drive en energie meebrengt bij vernieuwing. Iemand die in teamverband op een
professionele manier wil bouwen aan onderwijs. Ons kleuteronderwijs geven wij
vorm door te werken vanuit doelen. Wij doen dit vanuit een veilige, uitdagende
omgeving waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Wij bieden jou:
● arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO, schaal L10
● volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze Stichting
● Een prettige en uitdagende werkomgeving.
● Een collegiaal en enthousiast team dat oog heeft voor onderzoek,
samenwerking en ontwikkeling.
Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht op onze website
www.sintemaerte.nl of contact opnemen met directeur Wim van Dun via
telefoonnummer [076-5218558 / 06-43506532]

Interesse
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief en CV
uiterlijk vrijdag 16 juli per e-mail naar werken@inos.nl onder vermelding van
referentienummer 14KN-21
De gesprekken worden gepland in week 29.

