Vacature

Kbs Petrus en Paulus

Leerkracht instroomgroep

32 uur, wtf 0,8
2678-4113 (L10)

Ben jij op zoek naar een baan waarin je jezelf verder kunt
ontwikkelen? Werk jij ook graag samen en neem je graag het
initiatief om echt vernieuwend en eigentijds onderwijs te
geven. Maak jij samen met ons het verschil?

JOUW FUNCTIE
Heb jij ook zo’n passie voor het leren en begeleiden van het jonge kind? Dan is dit jouw kans! Op 7
februari 2022 starten de eerste leerlingen in de instroomgroep op onze fijne school. De week hiervoor
krijg jij alle tijd om je lokaal in te richten, jouw collega’s te leren kennen, contact te leggen met de
nieuwe leerlingen en onze manier van werken te ontdekken. Er wordt binnen de school, door alle
collega’s met veel plezier samengewerkt. We hebben op dit moment vijf groepen 1-2. Het gaat om een
aanstelling van 1 februari 2022 tot 31 juli 2022.

ONTDEK JE KRACHT, KOM SAMEN VERDER
Kijk je binnen bij onze school, dan zie je leerlingen die allemaal hun weg vinden in één van de 22
groepen. Op onze school is een goede samenwerking en open communicatie tussen leerlingen,
leerkrachten en ouders. Dat zorgt voor een fijne sfeer, werken en leren in een veilige en vertrouwde
omgeving.
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. We spreken iedereen aan op verantwoordelijkheid en verwachten we
respect voor elkaar en de omgeving.

WAT VERWACHTEN WIJ

WAT BIEDEN WIJ
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Een lesbevoegdheid
Een goed oog voor het welbevinden van de
kinderen
Eigen initiatief en verantwoordelijkheid
Een constructieve samenwerking met
collega’s
Denken in mogelijkheden en kansen
benutten

•
•
•

•
En vooral……heel veel enthousiasme!!

Een fijne werkomgeving
De mogelijkheid om te werken in een
topteam!
Begeleiding bij het vinden van jouw weg
binnen onze school
Thematisch werken waarbij er ruimte is om
zelf onderwijs te ontwerpen
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO.
Ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze
stichting.

INOS
Kbs Petrus en Paulus 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 door behulp van Phoenix (expertise- en
loopbaancentrum van INOS) kan jij met je loopbaanvraagstukken terecht en jezelf verder ontwikkelen.
Lees meer over onze stichting op www.inos.nl.

Contact
Voor meer informatie over onze school kun je terecht op onze website www.petrusenpaulusschool.nl.
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met directeur Maartje Schalk via
telefoonnummer 076-5300006.
Heb je interesse om lid van ons team te worden?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar
werken@inos.nl, onder vermelding van
vacaturenummer 15DB.2201.
De gesprekken worden gepland tussen donderdag 13
en donderdag 20 januari 2022.

