Is dit een nieuwe kans en uitdaging voor jou?
Wij zoeken groepsleerkrachten middenbouw
(parttime en fulltime) voor protestants
christelijke basisschool De Kroevendonk.
Werken binnen kindcentrum De Kroevendonk is werken in een omgeving waar professionals vanuit
onderwijs, opvang en zorg samenwerken rond de ontwikkeling van kinderen. Voor de basisschool zijn
we op zoek naar nieuwe collega’s.
Binnen ons kindcentrum:
•
•
•
•
•
•
•

Werken we vanuit een protestants christelijke identiteit
Hebben we aandacht voor alle kinderen
Denken we inclusief
Werken we intensief samen met verschillende partners
Is er volop ruimte voor eigen inbreng en creativiteit
Geloven we in de ontwikkeling van alle kinderen
Bieden we verschillende scholingsmogelijkheden aan

Wij zoeken iemand die:
•
•
•
•
•
•

Enthousiast, flexibel en creatief is
Graag samenwerkt met collega’s, kinderen en ouders
Het een uitdaging vindt om met verschillen in een groep om te gaan
Graag bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en ook zichzelf wil blijven ontwikkelen
Het kind centraal stelt en uitgaat van mogelijkheden
Bevoegd is als groepsleerkracht basisonderwijs en bij voorkeur ook bevoegd is om de
gymlessen te geven

Wij bieden:
•
•
•
•
•
•
•

Een prettige werkomgeving met gemotiveerde collega’s
Ondersteuning en begeleiding als je bij ons komt werken
Scholing mediërend leren en vreedzame school (verplicht voor medewerkers in vaste dienst)
Mogelijkheid tot deelname aan de werkkostenregeling (o.a. fietsenplan)
Tegen gereduceerd tarief gebruik mogen maken van bso De Kroevendonk
Vanaf halverwege 2023 een prachtig nieuw gebouw (zie ook onze website)
Een werkplek waar mensen uit binnen- en buitenland komen kijken naar ons onderwijs

Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Solliciteer dan naar een baan op De Kroevendonk!
Informatie over ons kindcentrum is te vinden op: www.kroevendonk.nl
We zien heel graag je motivatiebrief en cv in onze mailbox verschijnen. Je kunt deze sturen naar onze
leidinggevende onderwijs Vera Oomen: voomen@kroevendonk.nl. Ook voor meer informatie kun je
contact met haar opnemen. Het telefoonnummer van het kindcentrum is: 0165-541809.
Je reactie zien we graag per mail tegemoet.

