Wij zoeken een collega voor een
instroomgroep 1
Wij bieden
PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11
peuterspeelzalen, 23 basisscholen en 4
speciaal (basis)onderwijs-scholen. Wij
geven met 875 collega’s protestantschristelijk onderwijs aan 7600 peuters
en leerlingen. Onze scholen worden
adequaat ondersteund door een
bestuursbureau.

Wij verwelkomen kinderen van 0 tot 13
jaar. En bieden een peuterspeelzaal,
basisschool en kinderopvang op één
plek. Zo zorgen wij voor een veilige
omgeving waar duidelijke regels
samengaan met betekenisvol leren.
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Wij vragen
•

Ons team werkt doelgericht vanuit de
theorie van “Leren Zichtbaar Maken”
van John Hattie. En biedt naschools
aanbod voor leerlingen in de
Kinderfaculteit. Ook zijn wij een ‘Lekker
Fit’ school. Diverse specialisten
ondersteunen ons onderwijs- en
schoolklimaat.

Een dienstverband van 40 uur per direct;
Een gemotiveerd, bevlogen en gezellig team;
Een goede samenwerking met de voorschool en de opvang intern;
Een professioneel schoolklimaat gericht op onderwijs in de toekomst;
Goede samenwerking met scholen in de buurt;
Diverse opleidings- en begeleidingsmogelijkheden voor professionele
ontwikkeling;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden als aanvulling op de
collectieve arbeidsovereenkomst primair onderwijs (CAO-PO).
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•
•
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Een collega die de kinderen de ruimte biedt om kennis te laten maken met
de schoolse vaardigheden;
Een heldere onderwijskundige visie;
Bewezen pedagogische en didactische kwaliteiten;
Structuur in de klas en duidelijke grenzen;
Een zichtbare, laagdrempelige en empathische benadering van team,
ouders en kinderen;
Geven van invulling aan onze christelijke inspiratie met een
verscheidenheid aan godsdiensten, culturen en leefwijzen.

Meer informatie en reactie

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

Kijk voor meer informatie op www.bs-hoeksteenl.nl en www.pcbo.nl. Een sfeerimpressie is
te vinden op https://youtu.be/TuNzMprpi2c. Voor mondelinge toelichting ben je welkom bij
Cor van Pelt, directeur van de Hoeksteen. Bereikbaar op 010-4801179 of 06-53256300. Een
gemotiveerde reactie met cv kun je sturen naar directie@bs-hoeksteen.nl voor 1 nov 2020.

