
Jouw instelling is:  een leven lang leren
Jij wilt je eigen vaardigheden en talenten inzetten ten
behoeve van onze onderwijsontwikkeling
Jij hebt een positieve en proactieve houding gericht op
samenwerking.

Een fijne, veilige en gezellige werkplek
Voldoende doorgroeimogelijkheden
Arbeidsvoorwaarden en salaris (L10) conform de CAO
Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband

Wij vragen van jou:

Wij bieden:

Interesse? Wie weet zijn wij een goede match!
Voor informatie kun je contact opnemen met de directie; Ingrid
van Koningsbruggen of Marjolijne Mulders: 
directie@klim-opschool.nl of bel gerust: 0299-421969.
 
Sollicitatiebrieven met cv en motivatie ontvangen wij graag via
de mail.

In verband met de maatregelen ten aanzien van het inperken
van het coronavirus, volgt er nog informatie over wanneer en
hoe de sollicitatiegesprekken gaan plaatsvinden.

Veiligheid, verbondenheid, vertrouwen
Gepassioneerd, uniek, uitdagend leren
Groei en ontwikkeling

Toekomstbestendig onderwijs met ruimte voor ‘deep
learning’ en ontdekkend en onderzoekend leren
Kwalitatief goed onderwijs
Een plek waar je wordt gezien en ertoe doet
Wij luisteren en handelen naar de stem van de leerling

Wij werken vanuit het gedachtengoed van New
Pedagogisch for Deep Learning (NPDL)
Ons onderwijs is gebaseerd op het Expliciete Directe
Instructiemodel (EDI)
Wij werken middels spelend en ontdekkend leren
Voor de zaakvakken werken wij met de methode WO-Los
Onze verbetercultuur is erop gericht om iedere dag samen
een beetje beter te worden (leerKRACHT)
Wij werken met leerpleinen voor de onder-, midden- en
bovenbouw

Ben jij die enthousiaste en bevlogen leerkracht voor de
onderbouw die ons team per 1-8-2021 komt versterken?
 
Basisschool de KlimOp is een goed lopende basisschool met
twee locaties in de wijk Overwhere met in totaal 18 groepen.
Wij zijn een gemotiveerd, leergierig en saamhorig team. Samen
zetten wij, iedere dag, met veel plezier de schouders eronder,
om het onderwijs aan onze leerlingen iedere dag een beetje
beter te maken.

Onze kernwaarden zijn: 

Wij staan voor: 

Onze onderwijsmethodes:

Leerkracht onderbouw
De KlimOp

Geloof in onderwijs Je doet er toe VerbondenheidVertrouwen

www.cpow.nl

groep 1-2
fte 0,6
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