Vacature

Kbs John F. Kennedy

Leerkracht groep 5

Fulltime, wtf 0,8-1,0
2678-4113 (L10)

Ben jij op zoek naar een baan waarin je jezelf verder kunt
ontwikkelen? Werk jij graag samen en wil jij een actieve bijdrage
leveren aan het realiseren van een veilig leerklimaat waarin
kinderen kansen krijgen om zich zo breed mogelijk te
ontwikkelen? Maak jij samen met ons het verschil?

JOUW FUNCTIE
Voor een kleine groep 5 zoeken wij vanaf 1 februari een leerkracht. Het is een groep met 14 leerlingen. Je
gaat samenwerken met de parallelcollega’s van onze andere groep 5.
Het gaat in eerste instantie om een aanstelling t/m 31 juli 2022, afhankelijk van jouw mogelijkheden en
wensen voor 4 of 5 dagen per week, met uitzicht op een vast dienstverband op onze school.

KBS JOHN F. KENNEDY, BASIS VOOR EEN KLEURRIJKE TOEKOMST
Op onze school is iedereen welkom en wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op onze
school en dat er begrip en respect is voor elkaar. Samen met alle collega’s zorg je er voor dat je deze
leerlingen alle kansen biedt om zich optimaal te ontwikkelen. Met persoonlijke aandacht werken we aan de
ontwikkeling van onze leerlingen.
Wij zien ouders als een belangrijke partner. Tijdens ontwikkelgesprekken met ouder en kind bespreek je
hoe het in de klas gaat, wat het kind nodig heeft de komende tijd en waar leerkracht en kind samen aan
gaan werken.
Wij zijn als school volop in ontwikkeling: we werken sinds dit jaar met een nieuwe rekenmethode, zijn
bezig om close reading vorm te geven en zetten in de onderbouw spelend leren in. Wil jij daar ook je
steentje aan bijdragen?

WAT VERWACHTEN WIJ

WAT BIEDEN WIJ
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Dat je lesbevoegd bent.
Dat je affiniteit met de midden- en
bovenbouw hebt.
Dat je een fijne relatie kunt opbouwen met
de kinderen met wie je werkt en dat je
goed contact kunt onderhouden met de
ouders over de voortgang van hun kind.
Dat je eigen initiatief toont en
verantwoordelijkheid neemt voor jouw
taken
Dat je waarde hecht aan een constructieve
samenwerking met collega’s en hier ook je
bijdrage aan levert.
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•
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Een fijne school met veel ruimte voor
ontwikkeling.
Een school waarin je echt het verschil kunt
maken voor onze leerlingen.
Extra tijd en aandacht voor startende
leerkrachten.
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO.
Volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen
onze stichting.
Voor onze school is ook de
arbeidsmarkttoelage van toepassing, deze
toelage ontvang je naast het salaris
gedurende maximaal 2 jaar.

INOS

Kbs John F. Kennedy maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs in Breda. INOS helpt
leerlingen hun talenten te ontdekken en begeleidt hen in hun groei tot zelfbewuste en
verantwoordelijke mensen, die in een steeds veranderende wereld blijven leren, verschillen
accepteren en respectvol samenleven. Daarnaast kan jij met je loopbaanvraagstukken bij Phoenix
(expertise- en loopbaancentrum van INOS) terecht en zo jezelf verder ontwikkelen.

Contact
Voor meer informatie over onze school kun je terecht op onze website www.johnfkennedy.nl. Voor
meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met directeur Mariska Snijder via
telefoonnummer 06-43518496.
Heb je interesse om lid van ons team te worden?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar
werken@inos.nl, onder vermelding van
vacaturenummer 03JC.2022.01.
De gesprekken worden gepland in de week van 20
december.

