Ben jij degene die ons topteam gaat versterken? Wij zoeken in
verband met vertrek van een collega:

Rijsbergen heeft ca. 6700
inwoners en kent één basisschool.
Onze school is gesitueerd in een
eigentijds gebouw dat vanaf 1-12018 fungeert als centrum voor
kinderen van 0 tot en met 12 jaar.
We werken hierin samen met
onze partner stichting Kober.
Het aantal leerlingen bedraagt
momenteel ca. 420 verdeeld over
17 groepen, het aantal
medewerkers 36.
Basisschool Sint Bavo is een
katholieke school. Dat komt tot
uitdrukking in de manier waarop
we omgaan met de kinderen,
ouders en collega’s.
We werken samen aan de totale
ontwikkeling van elke leerling en
ieder teamlid, waarbij met respect
wordt omgegaan met
authenticiteit en diversiteit.
Onderwijskundig ligt de school op
een goede koers. Teamwerk en
een open samenwerking met
ouders staan hoog in het vaandel.

Informatie:
Informatie over de vacature kan
worden ingewonnen bij de directie
van de school, (dhr. Jac
Verschueren of mevr. Tina
Smeijers) tel. 06 22838510 of 0765961970 (school)

www.bavoschool.net

Een enthousiaste groepsleerkracht
m/v (wtf 1,0)
per 1-9-2022
Als nieuwe collega wil je iets betekenen voor het onderwijs, de leerlingen,
de ouders en het team. Heel vanzelfsprekend doe je dit door betrokkenheid
te creëren, anderen te betrekken, vakmanschap te tonen en aandacht te
hebben voor vertrouwen en veiligheid. De ontwikkeling van betekenisvol en
actief leren in een rijke leeromgeving staat bij jou hoog in het vaandel.
Wij zoeken een collega die:
- verstand heeft van eigentijds basisonderwijs;
- communicatie met collega’s en ouders in de vingers heeft;
- het beste in kinderen naar boven kan halen;
- inhoud geeft aan beredeneerd aanbod;
- goed kan werken met verschillen tussen kinderen;
- open staat voor vernieuwingen;
- thematisch kan werken;
- waar nodig breed inzetbaar is;
- ook digitaal goed uit de voeten kan;
- feedback kan geven en ontvangen ;
- kan werken met HGW / groepsplannen / onderwijs op maat ;
- kan werken met KIJK en/of Zien;
- een samenwerker pur sang is, zowel naar de schoolcollega’s als naar de
collega’s in de kinderopvang;
- flexibel is.
Samen met de collega’s werk je mee aan de verdere ontwikkeling van ons
Integraal KindCentrum voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.
Van onze nieuwe collega verwachten we dat hij / zij werkt vanuit een
katholieke identiteit.
Ben jij degene die ons komt versterken? Presenteer je dan op je eigen wijze
en maak duidelijk waarom jij de juiste kandidaat voor ons bent.
We vragen meteen wat daadkracht van je, want de sollicitatieprocedure
richten we compact in.
Sollicitaties kun je tot en met uiterlijk 3 juli per e-mail:
info@ikcdeplaetse.net o.v.v. sollicitatie leerkracht.
De gesprekken worden gehouden op vrijdag, 8 juli 2022.

Hier groei je!

