
een flexibele, enthousiaste en gemotiveerde instelling;
een open houding t.a.v. samenwerking en overleg;
een professionele communicatie en sociale vaardigheden.

een tijdelijke aanstelling (1 jaar) met na een jaar - bij goed
functioneren - zicht op een benoeming voor onbepaalde
tijd;
vanaf mei 2022 een eventuele uitbreiding naar fulltime; 
arbeidsvoorwaarden en salaris (L10) conform cao primair
onderwijs; 
expertise die wij op Het Baken en CPOW-breed delen; 
de mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen door onder
andere de CPOW-academie;
een fijne, warme werkplek in een gezellig team waar
aandacht is voor elkaar.

Wij vragen van jou:

Wij bieden:

Wij zijn op zoek naar een collega die met zijn/haar kwaliteiten
kan aansluiten bij deze ingeslagen weg. Ben jij positief, proactief
en krijg je zin om deze uitdaging aan te gaan? Dan zijn wij op
zoek naar jou!

 
Interesse? Solliciteer dan nu en wie weet zijn wij een
goede match! 
Voor meer informatie over de school verwijzen we je naar onze
website www.bakenpurmerend.nl, kun je contact opnemen met
directeur Leonard van Koningsbruggen  of Marjolijne Mulders
via 0299-646648, of solliciteer direct door jouw cv en
motivatiebrief te sturen naar directie@bakenpurmerend.nl. 

 spelend leren;
 samenwerkend leren;
 thematisch werken;
 werken op leerpleinen;
 leesonderwijs;
 leren inzichtelijk maken;
21ste eeuwse vaardigheden;
de Vreedzameschool.

een gezellige, overzichtelijke en mooie school met ongeveer
165 leerlingen;
een school met 7 groepen inclusief twee groepen 1/2;
een school met een professioneel, enthousiast team en er
wordt veel gelachen;
een fijn team, bestaande uit 12 collega’s.

betrokkenheid, aandacht, kwaliteit, enthousiasme, vertrouwen,
normen en waarden;
plezier hebben in leren met elkaar;
sociaal veilig pedagogisch klimaat;
leren van en met elkaar rond bordsessies en verbeterborden
(traject Stichting LeerKRACHT).

Oecumenische basisschool Het Baken in Purmerend zoekt
een enthousiaste en proactieve leerkracht voor groep 6 (0,4
fte). 

Het Baken is een oecumenische basisschool, midden in de
Purmer Zuid. Een prachtige school met een eigentijds
onderwijsconcept. Ons uitgangspunt is: alle kinderen zijn
uniek en hebben recht op goed onderwijs.

We zoeken een enthousiaste en proactieve leerkracht die:
bereid is samen met het team mee te bouwen aan de
schoolontwikkelingen van Het Baken op het gebied van:

Wat wij hebben is: 

Wij staan voor:

Geloof in onderwijs Je doet er toe VerbondenheidVertrouwen

www.cpow.nl

Vacature leerkracht groep 6

Het Baken  0,4 fte 

https://www.bakenpurmerend.nl/

