Vacature
Leerkracht voor PCBS Juliana
Stichting de Waarden
(Wtf 0,85)
Wij zijn voor het schooljaar 2019-2020 op zoek naar een nieuwe collega voor vervanging vanwege
ziekte:
Eén leerkracht, 34 uur per week, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag groep 7 (0,85 Wtf)
De locatie is PCBS Juliana te Fijnaart. De Julianaschool is een school met bijna 170 leerlingen. Op de
Julianaschool is iedereen welkom, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. De belangrijkste
voorwaarde is dat onze christelijke uitgangspunten worden gerespecteerd. Onze kernwaarden zijn:
betrouwbaarheid, veiligheid en respect. Dit zien wij terug in de manier waarop er op onze school met
elkaar wordt omgegaan. We leren de kinderen positieve gedragsverwachtingen aan en gaan op een
preventieve manier om met negatief gedrag. Daarbij gaan we op een voorspelbare, eensgezinde
manier met de leerlingen om, wat zorgt voor duidelijkheid en een prettig schoolklimaat. Hiermee
willen we er voor zorgen dat iedereen in een veilige omgeving nieuwe dingen kan leren en zichzelf
kan ontwikkelen. We vinden een goede samenwerking met ouders en leerlingen van groot belang.
Respect hebben voor elkaar en rekening houden met elkaar zijn zaken, waar we als school grote
waarde aan hechten.
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 15 september 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 Julianaschool, 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

