Wij zoeken een:

leerkracht
vaste inval
groep 1 t/m 8

Stichting Penta
Stichting Penta is een innovatieve stichting die bestaat uit 12

WTF 0,4
maandag & dinsdag

scholen in het primair bijzonder (chr.) onderwijs. Met ruim 300
medewerkers wordt er iedere dag met hart en ziel gewerkt
aan het faciliteren van creatief, innovatief en kwalitatief goed
onderwijs, voor onze ruim 3000 leerlingen. Verbinding,
vertrouwen, vakmanschap, erkende ongelijkheid en
eigenaarschap zijn onze kernwaarden. We geven- en krijgen veel ruimte om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen over
ons werk. Dat maakt dat we samen gaan voor onderwijs en
een organisatie dat morgen nòg beter is dan vandaag! We

Hoe interessant zou het kunnen zijn als jij jouw kennis
en kunde breed mag gaan inzetten als vaste
vervanger op onze school? Waarin we het zeer

streven naar toegankelijk en mooi toekomstgericht onderwijs
voor Emma & Youssef (alle leerlingen van vandaag en morgen
in Hoorn).

belangrijk vinden dat jij je verbonden voelt met ons.
Waar men blij is dat jij er bent, want jij bent diegene
waar ze op kunnen rekenen.

Wat ga je doen?
Met jouw enthousiasme en lef maak jij het onderwijs
voor ons leerlingen mooier. Je vormt, kneedt en
kleurt mee aan hun persoonlijkheid, laat ze hun
talenten ontwikkelen en helpt ze vanuit vertrouwen
stappen te maken. Met jou in ons team hebben wij
er een ervaren en enthousiaste collega bij die vanuit
brede interesse maandag en dinsdag flexibel in
onze groepen inzetbaar is. Wanneer je geen
vervangingswerkzaamheden hebt, zorgen we voor
een zinvolle besteding van je dag. De kans en ruimte
voor jou om bij te dragen aan ons bijzonder
onderwijs.

Wij bieden jou:
Een fijne werkplek op een basisschool in het hart

‘Als je staat voor
leffendig onderwijs’
De BvB is een moderne, open Katholieke basisschool.
Gelijkwaardigheid en respect voor de ander zijn belangrijke
uitgangspunten, terwijl je toch anders kunt en mag zijn. Dat
betekent dat we naast het leren van de verschillende vakken
ook aandacht besteden aan waarden, normen en omgang met
elkaar.
Aandacht voor iedere leerling en onderling voor elkaar
Positieve omgang en communicatie
Kritisch leren waarnemen en denken
Onderzoekend en ondernemend gedrag stimuleren
Leren keuzes maken en verantwoordelijkheid dragen
Opbrengstgericht en handelingsgericht
Vanuit leerdoelen het onderwijs structureren en aanbieden
De samenleving en de school aan elkaar verbinden

van Hoorn waar aandacht is voor kinderen die

Interesse?

moeite hebben met leren of er juist erg goed in

Ben je enthousiast geworden en wil je solliciteren?

zijn, kinderen zoveel mogelijk zelfstandig werken

Stuur een reactie naar:

in eigen tempo en op eigen niveau.

We maken dan snel een afspraak om kennis te maken!

vacature@stichtingpenta.nl.

Een uitdagende functie op een school die staat
voor leffendig onderwijs.
Mogelijkheden om je verder te professionaliseren
Een contract bij stichting Penta, bij een match
kans op een vaste aanstelling
Inschaling conform CAO PO.
Een team dat open staat voor vernieuwingen.

Meer informatie?
Voor nadere inlichtingen over de vacature kan contact worden
opgenomen met Gonny van Zelm, schoolleider van de
Bernardus van Bockxmeerschool (BvB), op 0229-215279 of via

gonny.van.zelm@stichtingpenta.nl

