Vacature
Leerkrachten voor RKBS Kennedy
(Wtf 0,2125-1,00)
Stichting de Waarden
Wij zijn voor het schooljaar 2019-2020 op zoek naar twee nieuwe collega’s:
Eén leerkracht voor 40 uur per week voor de midden-bovenbouw (Wtf 1,00).
Eén leerkracht voor 8 uur per week voor de midden-bovenbouw (Wtf 0,2125)
De locatie is RKBS Kennedy te Fijnaart. De Kennedyschool is een school met 160 leerlingen.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich op een uitdagende en aantrekkelijke manier
ontwikkelen binnen de schooljaren dat ze aan onze zorg op de Kennedyschool worden toevertrouwd.
We ontwikkelen de kinderen op het op het hoogst haalbare niveau, passend bij het kind. Kinderen,
ouders en school zullen goed samenwerken en communiceren. De Kennedyschool staat voor kracht,
transparantie, opbouw, basis en toepasbaarheid. Voor de Kennedyschool dé principes van waaruit
wij onze school vorm willen geven en van waaruit wij willen lesgeven. Omdat we ook Kanjerschool
zijn hebben we deze uitgangspunten verbonden. We zijn een school die blijvend in ontwikkeling is en
met de tijd meegaat.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, ervaren leerkracht, die wil werken vanuit zijn/haar passie
voor onderwijs. Die inspirerend wil zijn en zo kan inspelen op onderwijsbehoeften van onze kinderen,
en oog heeft voor het bieden van een veilige, maar ook uitdagende leeromgeving. Samen willen
werken en leren in een team waarin gestreefd wordt naar het geven van onderwijs passend in de 21e
eeuw.
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 Marieke Verhulst,
directeur Kennedyschool, 06 15 62 52 62. Heb je vragen over het werving en selectieproces dan kun
je contact opnemen met Wendy Hoondert, HR-adviseur, w.hoondert@dewaarden.nl. of
06 184 184 45.

