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Stichting Katholiek Onderwijs
Tilburg Zuid-Oost behartigt het
onderwijs van de volgende vijf
scholen:
➢
➢
➢
➢
➢

Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.

Het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid Oost zoekt
per 1 januari 2019 voor

basisschool Pendula

Pendula
De Alm
Armhoefse Akker
Don Sarto
Fatima

onderdeel van Kindercampus Pendula
een bevlogen

Leerkracht voor groep 5

De stichting biedt
voor ten minste 0,6 FTE (met uitzicht op vast dienstverband)
basisonderwijs in regio zuidoost
van Tilburg.
Er wordt gezocht naar een collega die:
Onze scholen vervullen een
schakelfunctie tussen het
● oplossingsgericht kan samenwerken met collega’s, de
ontwikkelingsproces van
Consulent Passend Onderwijs, SMW etc.;
kinderen enerzijds en
maatschappelijke processen
● communicatief vaardig is naar kinderen, ouders en collega’s;
anderzijds. Dit gebeurt vanuit
een levensbeschouwelijke
● actief deelneemt aan professionaliseringstrajecten;
context die haar wortels heeft
in de christelijke traditie.
● deskundigheid heeft in het gedifferentieerd werken op drie
Wederzijds respect, tolerantie
niveaus;
en acceptatie zijn
kernbegrippen die wij in een
● betrokken is bij onze wijk en haar bewoners;
open communicatie willen
uitdragen naar kinderen,
● onze school en Kindercampus positief profileert in en buiten de
ouders/verzorgers en personeel.
wijk;
Op basisschool Pendula mogen
kinderen verschillend zijn.
Samen met het
consultatiebureau en
kinderopvang vormt de
basisschool ‘Kindercampus
Pendula’ voor kinderen van 0
tot 13 jaar. Basisschool Pendula
is een groeischool met
momenteel 300 leerlingen.
Doordat de school in het midden
van zes verschillende wijken
staat, t.w. Hoogvenne, Fatima,
Binnenstad, Jeruzalem, Tivoli
en Armhoefse Akkers, wordt de
populatie op Pendula gezien als
‘een dwarsdoorsnede van de
Nederlandse samenleving’.

●

relativeringsvermogen en een gezonde dosis humor heeft.

Mondelinge informatie kunt u inwinnen bij de heer Jan-Piet Kruijs via
013-5436388 of 06-20191173.
Uw sollicitatie met c.v. kunt u t/m vrijdag 16 november 2018 mailen
naar info-bspendula@skotzo.info. Daarna worden de gesprekken
ingepland.

