VEILIG, BETROKKEN ÉN UITDAGEND!
Voor Daltonschool de Phoenix in Broek op Langedijk zijn wij per 1 maart 2021 op zoek naar een
enthousiaste:

groepsleerkracht
16 uur
De functie en werkomgeving:
Een stralende toekomst begint op daltonschool De Phoenix!
Openbare Daltonschool De Phoenix biedt daltononderwijs in een vertrouwd klimaat. Ieder kind is
uniek en volgt zijn eigen leerroute, waarbij naast de leerstof ook wordt ingezet op de eigen talenten
en interesses. Er wordt gewerkt in clusters met combinatiegroepen.
Wij zoeken een leerkracht voor groep 2/3 voor 2 dagen per week, op de donderdag en vrijdag.
Uitbreiding van uren binnen Allente behoort tot de mogelijkheden.
Wie ben jij:
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs en ervaring in de
onderbouwgroepen;
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 en hebt ervaring met
groepsdoorbrekend werken;
Je hebt affiniteit met het Daltononderwijs en bent bereid scholing te volgen op dit gebied.

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 Allente
onderwijs.

Solliciteren of meer informatie:
Herken jij jezelf in bovenstaande tekst, stuur dan een motivatiebrief met CV naar Teja Ras, interim
directeur van de Phoenix, via directie-dephoenix@allente.nl.
Overig:

•
•
•

Meer informatie over Allente en onze scholen staat op onze website
www.allente.nl;
Deze vacature staat zowel in- als extern open. 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.

