PER 1 JANUARI 2023 ZOEKT DE SCHOOL OP DE BERG EEN

LEERKRACHT VOOR GROEP 5 (0,6 FTE)
Per 1 januari 2023 zoekt School op de Berg
een leerkracht voor groep 5 voor een wtf van
0,6 op maandag, dinsdag en woensdag.
WIE DURFT ONZE BERG TE BEKLIMMEN?
De School op de Berg is een katholieke basisschool
in Amersfoort-Zuid met zo’n 475 leerlingen verdeeld
over 19 groepen en 42 betrokken, enthousiaste
teamleden. We vinden het belangrijk een veilige
plek te bieden waar ieder kind met plezier leert
leren. Vertrouwen in het kind en verbondenheid
met elkaar zijn hierbij essentieel.
De school is volop in beweging. Wij streven naar
hoge (leer)rendementen bij kinderen en teamleden.
Binnen de school hebben wij een structuur waarin
professionele leergemeenschappen een gedeelde
verantwoordelijkheid hebben en waar veel ruimte
is voor onderzoek en innovatie.
Ben jij een positieve leerkracht en vind je het een
uitdaging om les te geven in een middenbouw?
Hecht je waarde aan een goede en collegiale
samenwerking? Werk je graag in een team met
betrokken leerkrachten? En zoek je een baan
waarin je je kunt ontwikkelen? Dan zijn wij
op zoek naar jou!

WIJ VRAGEN DAT JE:
– een bevoegdheid voor primair onderwijs hebt;
– kan omgaan met verschillen en dit ziet als
een uitdaging;
– oplossingsgericht kan denken en handelen;
– enthousiasme hebt om samen met het team
een prettige sfeer neer te zetten;
– een proactieve houding hebt;
– over goede communicatieve vaardigheden
beschikt.
WIJ BIEDEN:
– een aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht
op een vast dienstverband;
– een collegiaal team met veel expertise;
– persoonlijke coaching en begeleiding door
collega’s en teamleider;
– werkplek waar ruimte is voor je eigen ontwikkeling
en inbreng;
– vertrouwen.
GEÏNTERESSEERD?
Meer informatie over de school kun je vinden op
de website: www.schoolopdeberg.nl. Voor informatie
over de functie kun je contact opnemen met
Jacobine Wijnhoven of Marieke Soesbergen telefoon:
033 - 4617110 (school).
Geïnteresseerd? Jouw motivatiebrief en CV kun je
per mail sturen naar: schoolopdeberg@kpoa.nl.
Sluitingsdatum: 28 november 2022. Gesprekken zullen
plaatsvinden op dinsdag 29 november 2022.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE WWW.SCHOOLOPDEBERG.NL

