KEROBEI
Kerobei is een stichting voor primair onderwijs met scholen in Baarlo,
Beesel, Belfeld, (Hout-)Blerick, Maasbree, Reuver, Steyl en Tegelen.
Stichting Kerobei beheert 18 scholen, waarvan 2 scholen voor speciaal
basisonderwijs en 1 school voor voltijds dagonderwijs voor hoogbegaafden. Het is de ambitie van Kerobei dat ieder kind graag naar school gaat
en dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de
functie van:

leerkracht m|v
Kerobei hecht er waarde aan dat medewerkers ‘leren van en met elkaar’.
Mogelijkheden creëren voor collegiale consultatie en coaching is een
belangrijk speerpunt binnen onze organisatie. Ontwikkelen in ontmoeting
en samen ontwerpen en vormgeven zorgt voor een grote betrokkenheid
en vergroot de kans op duurzame verandering. Kerobei staat voor een
professionele cultuur waarin reflectie, openheid, elkaar aanspreken en
keuzes durven en kunnen maken belangrijk zijn.

Een basisschool
van Kerobei is een
gemeenschap
van mensen die
aandacht aan
elkaar schenken,
vragen kunnen
stellen, elkaar
vertrouwen, elkaar
begrijpen en om
elkaar geven.
Het is een plaats
waar mensen
aangenaam en
waardig kunnen
leven en waar
iedereen zich kan
ontplooien.

Kerobei is op zoek naar een leerkracht die:
• de visie van Kerobei onderstreept;
• affiniteit en bij voorkeur ervaring heeft met ontwikkelingsgericht 		
onderwijs;
• proactief en enthousiast aan de slag wil gaan met de
schoolontwikkelingen en collega’s hierin kan meenemen;
• de eigen persoonlijke ontwikkeling actief vorm en inhoud geeft;
• in bezit is van een onderwijsbevoegdheid primair onderwijs;
• de bereidheid heeft om breed ingezet te worden binnen één of
meerdere scholen van Kerobei.
Wat hebben wij te bieden:
• salariëring conform de cao primair onderwijs;
• deelname aan het Kerobei leerlandschap, gericht op persoonlijke
en professionele ontwikkeling.
Informatie
Meer informatie over Kerobei en de basisscholen die onder Kerobei
vallen is terug te vinden op www.kerobei.nl. Voor nadere inlichtingen
over actuele vacatures kun je contact opnemen met Gerdi Westerveen,
stafmedewerker personeel, T: (077) 396 88 88 | E: gerdi.westerveen@
kerobei.nl.
Sollicitaties
Een cv en motivatie kun je versturen naar Kerobei via mail:
sollicitaties@kerobei.nl, o.v.v. sollicitatie ‘vacature leerkracht’.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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