
Aanbod

Interesse ?

 Profiel

Ieder kind telt

FLEXIBELE LEERKRACHTEN
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

JOU! 

Ben je naar aanleiding van deze advertentie nieuwsgierig geworden 
en zou je meer willen weten over werken bij Ieder kind telt? Sanne, Remko 
en Frederiek gingen jou voor en vertellen over hun (start)periode binnen
Ieder kind telt middels een korte video. 

         

         Daarnaast kan je veel informatie over ons vinden op onze website: iederkindtelt.nl of
         in ons jaarverslag.    
          
         Heb je nog overige vragen? Neem dan contact op met Annebel Kamphuis (P&O), via
         personeel@iederkindtelt.nl of 06-21 21 11 04 en laten we samen dan de mogelijkheden
         met elkaar onderzoeken, in overleg is er vaak veel mogelijk. De gesprekken staan 
         gepland op woensdag(middag) 18 mei 2022. Reageren kan tot 12 mei 2022.
 

Flexibel zijn en dus breed inzetbaar               
(in ieder geval inzetbaar in 2 bouwen);

Oog hebben voor de individuele
mogelijkheden van de leerling;

Opbrengstgericht zijn en hebben oog voor de
ontwikkeling van kinderen en voor de
individuele mogelijkheden van de leerling;

Zich willen door ontwikkelen d.m.v. studie en
trainingen;

In het bezit zijn van een PABO diploma
groepsleerkracht (en aantoonbare
onderwijskundige vaardigheden, kwaliteiten
en competenties en bekwaam zijn voor het
geven van bewegingsonderwijs (of bereid zijn
de opleiding te gaan volgen);

Positief reageren, is duidelijk, kan
professioneel contact leggen met kinderen en
ouders;

Beschikken over vervoer om op alle scholen
van Stichting 'Ieder kind telt' te kunnen
werken;

Kunnen omgaan met verschillen in de klas.

Wij zijn op zoek naar 
enthousiaste leerkrachten die:

Stichting ‘Ieder kind telt’ staat voor
bijzonder goed onderwijs, waarbij ieder
kind, iedere ouder en elke medewerker
telt. 

We gaan voor hoogwaardig passend
onderwijs met voor iedere school
specifieke onderwijskundige, pedagogische
en levenschouwelijke elementen en werken
vanuit de kernwaarden: ontmoeten,
openheid, optimisme, ontwikkelen en
ondernemen. 

Stichting ‘Ieder kind telt’ heeft 11 scholen
(10 basisscholen en 1 school voor speciaal
basisonderwijs) die kinderen en ouders
ontvangen vanuit een open christelijke
levenshouding in de gemeente
Hellendoorn. 

                         
Voor onze scholen zijn wij opzoek naar enthousiaste leerkrachten voor onze invalpool (A-Pool)
die ingezet kunnen worden op (langdurige) vervanging(en). Vaak in combinatie met een
stamschool.

Bij een langdurige invalperiode kan gedacht worden aan vervanging voor
zwangerschaps-/bevallingsverlof, ouderschapsverlof of ziektevervanging. Bij kortdurende
vervangingen kan gedacht worden aan een korte ziektevervanging of een nascholingsverzoek. 

Een leuke werkomgeving in een professionele organisatie met enthousiaste teams, waar
leren van en met elkaar normaals is;

Wij vinden het erg belangrijk om (startende) leerkrachten goed te coachen en te begeleiden,
daarom werken wij met 2 schoolopleiders;

Werkplekken op scholen met goede zorgstructuren, waar veel aandacht is voor
kwaliteitsverbetering;

Je krijgt de kans om te werken (en ervaring op te doen) met andere groepen,
onderwijsvormen en –methodes. De school kan veel leren van jou en jij kan veel leren van de
verschillende scholen en onderwijsvormen;

Ruime scholingsmogelijkheden en ruimte om jezelf verder te ontwikkelen;

Snelle doorstroom naar formatieve plekken op onze scholen.

Je krijgt een tijdelijke aanstelling voor een schooljaar (t/m 31-07-2023) 
met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren. Conform de CAO 
ontvang je salaris op basis van schaal L10 en de overige vermelde 
arbeidsvoorwaarden in de CAO. 

Daarnaast bieden wij:

 Vacature A-Pool (24-40 uur)
 

https://youtu.be/w32D6wwZnzg
https://youtu.be/peN8m_YlQqI
https://youtu.be/3x4fnZB7teE

