
 Als invalkracht zonder plek in de flexpool. Je hebt volop keuze in je werkdagen, voor welke groepen je wilt invallen en op 
 welke scholen. Je ontvangt een salaris over de dagen dat je bent ingezet.
 Als invalkracht met een plek in de flexpool. Je bent dan inzetbaar voor een langdurige periode en werkt volgens een
minimale omvang. Omdat je een vast maandsalaris ontvangt maken we samen afspraken over jouw inzetbaarheid.   
 Daarnaast mag je meedoen aan interne mobiliteit.

in het bezit is van het diploma ‘leerkracht basisonderwijs’;
flexibel, enthousiast en ondernemend is;
bereid is zichzelf te ontwikkelen en van nature een lerende houding heeft;
leerlingen in de onder-, midden-, en/óf bovenbouw weet te motiveren, te begeleiden en uit te dagen;
een belangrijke spil wordt binnen onze stichting om de kwaliteit van het onderwijs doorlopend te borgen;
communicatief vaardig is en actief bijdraagt aan ons sterke pedagogische klimaat op de scholen.

voor flexmedewerkers een tijdelijke aanstelling en een vast maandsalaris op basis van inzetbaarheid;  
intensieve begeleiding om jou te ondersteunen en wegwijs te maken binnen onze organisatie;
expertise die wij binnen de basisscholen en CPOW-breed graag delen via ons communicatieplatform;
veel ruimte voor professionele ontwikkeling middels o.a. onze CPOW academie;
de mogelijkheid om je te oriënteren binnen onze basisscholen en voorrang bij interne mobiliteit (de meeste flexwerkers
stromen door naar een vaste aanstelling binnen CPOW);
een gesprek na 3 of 6 maanden om jouw ambities te bespreken en de aanstelling eventueel aan te passen aan jouw
wensen;
een hogere reiskostenvergoeding gebaseerd op het aantal km maal € 0,28;
een rechtspositie conform Cao-po.

Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW) is verantwoordelijk voor 16 basisscholen in
Purmerend, Edam,  Ilpendam, Landsmeer, Marken en Monnickendam. CPOW richt zich op het hoogst haalbare
voor kinderen en medewerkers op het gebied van kennis en vaardigheden, talentontwikkeling én welzijn. Onze
kernwaarden 'Je doet er toe, Vertrouwen en Verbondenheid' liggen ten grondslag aan ons onderwijs en de
waardering van onze medewerkers. CPOW gelooft in onderwijs; gelooft in de kracht van de leerkracht.
 
Vind je het interessant om veel ervaring op te doen met verschillende onderwijsconcepten en scholen? En wil je liever geen
vaste groep op les te geven? Ga dan aan de slag als leerkracht in onze flexpool. Als een van onze leerkrachten niet voor de
klas kan staan, dan wordt er gebruik gemaakt van onze flexpool. Dit is een team van leerkrachten die (vast of tijdelijk) in dienst
zijn van onze stichting. Wij zoeken energieke collega’s die het leuk vinden om op onze verschillende scholen in verschillende
klassen in te vallen. Je hebt als nieuwe medewerker van onze stichting twee mogelijkheden om het invalwerk uit te voeren:
 
1.

2.

 
Op basis van jouw mogelijkheden bieden we je een passend contract aan. 
 
Wij zoeken een leerkracht die:

 
Wij bieden:

 
Interesse? Wie weet zijn we een goede match!
Kijk voor meer informatie op www.cpow.nl, neem contact op Romy Stut via 0299-479699 of solliciteer direct door jouw CV en
motivatiebrief te sturen naar invalpool@cpow.nl.
 
 
 
 

WERKEN BIJ CPOW?
WORD ONZE NIEUWE FLEX-MEDEWERKER!

Geloof in onderwijs!


