Per 1 januari 2022 zoeken wij een enthousiaste

Leerkracht voor onze taaltuin (0,4 wtf)

Xpect Primair

Wie zijn we?

Wat zoeken we?

Wat bieden we?

Geïnteresseerd?

Basisschool Cleijn Hasselt is een fijne school
in Tilburg Oud Noord waar een positief
pedagogisch klimaat centraal staat. Het
onderwijs wordt vorm gegeven vanuit de
visie Samen de Wereld ontdekken, waarin
unitonderwijs, internationalisering en
ondernemerschap pijlers zijn voor ons
onderwijs. Wij geloven dat kinderen baat
hebben bij onderwijs dat vanuit hoge
verwachtingen passend is bij hun
onderwijsbehoefte. Kinderen krijgen
onderwijs op het niveau dat op het
betreffende leergebied bij hen past, samen
met kinderen die daar ook aan toe zijn.

▪ Een bevlogen, enthousiaste en flexibele
collega die beschikbaar is voor 3 of 4
ochtenden in de week;
▪ Een leerkracht die met ons mee wil
groeien en bouwen aan kwalitatief goed
onderwijs, maar (nu) niet op zoek is naar
volledige groepsverantwoordelijkheid;
▪ Een didactisch én pedagogisch sterke
leerkracht die onze kleuters van de
taaltuin hun veilige en fijne plek biedt
binnen de school en ervaring heeft met
kleuteronderwijs;
▪ Iemand die goed kan samenwerken om
het aanbod in de groep én de taalsetting
te versterken.

▪ Een tijdelijk dienstverband ter
vervanging voor de periode tot aan de
zomervakantie 2022 met de
mogelijkheid deze te kunnen
verlengen binnen Xpect Primair;
▪ Mogelijkheid tot het flexibel invullen
van de functie; werkdagen en tijden in
overleg;
▪ Ondersteuning, begeleiding en
professionalisering naar behoefte.
▪ Een fijn team, waar eigenaarschap,
samenwerking en gezamenlijke
verantwoordelijkheid centraal staan;
▪ Een dynamische werkomgeving op
een vernieuwende school in een
historisch gebouw.

Stuur dan een motivatiebrief
en CV vóór 15 december 2021 naar
Geert Coret, directeur basisschool
Cleijn Hasselt.
geert.coret@xpectprimair.nl

Xpect Primair bestaat uit zesentwintig nauw
samenwerkende authentieke, autonome,
sociaal-katholieke scholen voor primair
onderwijs. Om kinderen optimaal te laten
ontwikkelen is niet alleen een prettige,
veilige en duurzame leeromgeving nodig,
maar ook een goede samenwerking tussen
school, ouders en andere partijen. Xpect
Primair wil midden in de Tilburgse
samenleving staan en zoekt daarom de
samenwerking actief op.

Meer informatie
over deze vacature?

‘De kracht van verbinding’
is daarbij ons leidende principe.

Wendy Wijnen, intern begeleider

Authentiek, open, solidair en vertrouwen
zijn onze kernwaarden

Basisschool Cleijn Hasselt

Wendy.wijnen@xpectprimair.nl of
013-5422281

Meer informatie over de school?
www.cleijnhasselt.nl

www.xpectprimair.nl

