Vacature
Leerkracht voor basisschool De Molenvliet,
Stichting de Waarden
(Wtf 0,3625)
Wij zijn voor het schooljaar 2019-2020 op zoek naar een nieuwe collega:
Eén leerkracht voor 14,5 uur per week voor combinatiegroep 1-2, donderdag en vrijdag (Wtf 0,3625).
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste leerkracht, die wil werken vanuit zijn/haar passie voor
onderwijs.
Je wilt inspirerend zijn en kunt inspelen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
Je hebt oog voor het bieden van een veilige, maar ook uitdagende leeromgeving.
Je wilt samen werken en leren in een ervaren team waarin we streven naar het geven van modern
passend onderwijs.
CBS De Molenvliet is een brede school. Naast het leren van kennis en diverse vaardigheden willen we
een schakel zijn in onze wijk.
Onze overtuiging bij de brede school is dat ‘verbinden’ een vorm van ‘verrijken’ is.
Volgens ons is ieder kind uniek en heeft zijn/ haar eigen mogelijkheden. Vanuit de protestants
christelijke normen en waarden die wij leren uit de Bijbel willen wij een veilige en vertrouwde
omgeving bieden aan alle kinderen om zich te kunnen ontplooien tot het hoogst haalbare.
Vanuit een positief kritische houding stellen we hoge en reële doelen aan de leerlingen op cognitief
en sociaal niveau.
Ben jij degene die zijn passie voor onderwijs graag deelt en zich actief wil inzetten in onze lerende
organisatie, dan gaan we graag met jou in gesprek!
Jouw CV en korte motivatie ontvangen wij graag per mail voor 27 mei 2019. Het mailadres is
sollicitatie@dewaarden.nl en de motivatie kun je richten aan Wendy Hoondert.
Heb je vragen over de inhoud van de vacature dan kun je contact opnemen met Lizeth Vellekoop,
directeur De Molenvliet, 06 24 15 93 37. Heb je vragen over het werving en selectieproces dan kun
je contact opnemen met Wendy Hoondert, HR-adviseur, w.hoondert@dewaarden.nl of 06 18 41 84
45.

