Voor onze locatie Barnewiel zijn wij momenteel op zoek naar een enthousiaste:

Leerkracht L10
16 uur per week

Voor het schooljaar 2019-2020 zoeken wij een leerkracht voor groep 7-8 voor 2 dagen per week. Meer dagen
zijn bespreekbaar binnen de Stichting.
Een stralende toekomst begint op de Barnewiel!
Openbare basisschool Barnewiel biedt 'onderwijs is nabijheid': door de vertrouwde sfeer en de betrokken
leerkrachten komen de leerlingen tot bloei. Onze school staat bekend om de uitstekende onderwijsresultaten,
waarbij alle ruimte is voor eigen inbreng, interesses en talenten van de kinderen.
Momenteel wordt hard gewerkt aan het realiseren van het IKC Oudkarspel (Integraal Kind Centrum) waarbij de
obs Barnewiel, Stichting Kinderopvang Langedijk (SKL) en de St. Maartenschool samen in één gebouw komen.
Wie ben jij:
• Je bent in het bezit van een afgeronde PABO opleiding;
• Je bent vakinhoudelijk competent, praktisch ingesteld, zelfstandig en toont initiatief;
• Je hebt humor en zelfkennis;
• Je werkt uitstekend samen op alle niveaus binnen de organisatie.
• Je hebt affiniteit met IKC vorming.
Wat bieden wij:
• Afwisselend en uitdagend werk dat je volop de gelegenheid biedt om je vaardigheden en kwaliteiten
in te zetten;
• Een prettige werkomgeving binnen een open, gedreven en enthousiast team;
• Een marktconform salaris volgens de cao-PO, afhankelijk van leeftijd en ervaring;
• Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband;
• De mogelijkheid om je dienstverband uit te breiden naar 32 of 40 uur, binnen De Blauwe Loper .
Solliciteren:
Herken jij jezelf in bovenstaande tekst, stuur dan een motivatiebrief met CV naar Eef Komen, locatieleider via
email directie@barnewiel.nl en personeelsadministratie@deblauweloper.nl of neem telefonisch contact op via
0226-341235
Overig:
Meer informatie over Stichting de Blauwe Loper en onze scholen staat op onze website www.deblauweloper.nl
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid, gaat de voorkeur naar een
interne kandidaat.
Een verklaring omtrent gedrag is verplicht voor deze functie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

