Leerkracht groep 6 of 8
Basisschool Meander
REUVER | 0,4 - 1,0 FTE | SCHAAL L10 | INGANGSDATUM IN OVERLEG
Solliciteer voor 28-8-2022
Is jouw grootste drijfveer voldoening halen uit je werk? Wil jij onderdeel uitmaken van de
ontwikkeling van onze kinderen? Én ben je per volgend schooljaar beschikbaar voor een functie in de
groepen 6 of 8? Dan ben jij de perfecte leerkracht die basisschool Meander zoekt!

Wie zijn wij?
Op Basisschool Meander staan we voor met plezier ontmoeten, groeien en ontwikkelen. Talenten en kwaliteiten
van kinderen worden gezien en door bewustwording ingezet en verder ontwikkeld. Onze ambitie is dat ieder kind
met plezier naar school komt en zich optimaal ontwikkelt. Meander staat in de wijk Offenbeek in Reuver. Onze
populatie is gevarieerd wat betreft culturen en achtergronden. We vernieuwen onze professionele cultuur en
bezinnen ons op de vraag: wat is goed onderwijs op Meander? De ingeslagen weg van ‘samen, deskundigheid en
veiligheid’ zetten we voort en zal het komende schooljaar verder geconcretiseerd worden.

Ben jij de leerkracht die…


zich sterk verbonden voelt met kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar?



een professionele houding en een onderwijsbevoegdheid primair onderwijs heeft die dit ondersteunt?



weet hoe hij/zij het kind kan stimuleren en uitdagen om zich optimaal te ontwikkelen?



communicatief sterk is, kritische vragen stelt en feedback omzet in actiepunten?



een teamspeler is en zich met het gehele team verantwoordelijk voelt voor de ontwikkeling van alle
leerlingen?



altijd op zoek is naar verbinding met leerling, ouders en collega's?

Daarnaast beschik je over


minimaal HBO werk- en denkniveau;



bevoegdheid om les te geven of je staat op het punt deze te behalen.

Kerobei
Meander is onderdeel van stichting Kerobei, een door talent en ambitie
gedreven onderwijsorganisatie. Kerobei beheert 18 scholen, waarvan 2
scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor hoogbegaafden.
Als medewerker van Kerobei deel je samen met bijna 500 collega’s
dezelfde passie: hoogwaardig, passend onderwijs realiseren voor ruim
4.500 leerlingen. Binnen deze organisatie bieden we optimale kansen
vanuit eigenaarschap voor kind, ouder en medewerker.

Wij bieden jou


Een tijdelijke baan als leraar voor 16 tot 40 uur per week;



Een bruto maandsalaris van max. €4.206 bruto (schaal L10) op

Ontwikkeling in ontmoeting

basis van 1,0 fte;


Ontwikkelmogelijkheden en de juiste begeleiding waar nodig;



In overleg wordt gekeken wat een passende inzet qua omvang
en inhoud zal zijn.

Enthousiast? Solliciteer!
Je bent overtuigd, dit wordt jouw nieuwe baan! En aangezien jij kansen

Kerobei zijn wij allemaal!
We gaan samen voor de kansen van
alle kinderen. Wij hebben de
overtuiging dat dit alleen kan wanneer
we ontwikkelruimte voor onze
professionals creëren.

niet laat liggen, stuur jij jouw cv en motivatiebrief vóór zondag 28
augustus naar leenette.hendriks@kerobei.nl o.v.v. vacature OP25

Een samenwerkingsverband van unieke

Meander.

scholen en op basis van vrijheid en
professionele verantwoordelijkheid.

Zijn wij net zo enthousiast als jij?


Dan volgt een sollicitatiegesprek met Leenette Hendriks
(directeur) en twee leden van de benoemingsadviescommissie in
de week van 29 augustus.

•

Een van onze PZ-medewerkers neemt contact met je op om een
arbeidsvoorwaarden gesprek te plannen.



Zet jij je handtekening onder het voorstel? Dan heten we je van
harte welkom bij Meander!

Heb je nog vragen over de vacature of wil je meer informatie over
basisschool Meander? Bel dan met Leenette Hendriks (directeur) via 0618445747. Je kunt natuurlijk ook onze website bezoeken!

