
een teamspeler met een open houding is;
een vooruitziende blik heeft en actief bijdraagt aan ons sterk
pedagogisch klimaat en ons onderwijs op het gebied van
onderzoekend leren, samenwerkend leren en
toekomstgericht werken met ICT.
gelooft dat ‘elke leerling ertoe doet’ en dit ook uitstraalt.

een tijdelijke aanstelling (1 jaar) met na een jaar - bij goed
functioneren - zicht op een benoeming voor ongepaalde
tijd;
arbeidsvoorwaarden en salaris (L10) conform cao primair
onderwijs;
intensieve begeleiding en intervisie om jou te ondersteunen
en wegwijs te maken binnen de organisatie;
een fijne werkplek met enthousiaste en betrokken collega’s. 
expertise die wij binnen De Vlieger en CPOW-breed delen;
ruimte voor professionele ontwikkeling middels o.a. de
CPOW-academie;
een plek in een gedreven, betrokken en gezellig team.

 
Wij bieden:

 
Wil jij onze collega worden?
Voor meer informatie over onze school verwijzen we je naar
onze website www.basisschooldevlieger.nl.  Je kunt ook contact
opnemen met directeur Franciene Wennekers via 0299-
641270/ 06-17626023 of stuur direct jouw CV en motivatiebrief
naar directie@basisschooldevlieger.nl. Solliciteren kan tot en
met donderdag 9 april.
 
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.
 
 
 
 

in het bezit is van het diploma leerkracht basisonderwijs;
samen met ons de kinderen wil voorbereiden op hun
toekomst dooreen goede basis te leggen;
oog en hart voor kinderen heeft;
voorspelbaar, gestructureerd, enthousiast en ondernemend
is;
samen met ons de kinderen wilt voorbereiden op hun
toekomst, door een goede basis te leggen;
enthousiasme en vertrouwen uitstraalt naar leerlingen,
ouders en collega’s;

Ben jij die enthousiaste en bevlogen leerkracht voor de
bovenbouw die ons team per 1-8-2020 komt versterken?
 
Basisschool De Vlieger is een goed lopende oecumenische
basisschool in Purmer-Zuid die momenteel ruim 275 leerlingen
telt. Wij zijn een vreedzame school, waarin kinderen samen
kunnen groeien in een veilige omgeving. Een school die
kinderen nieuwsgierig en betrokken laat zijn en waar we
zelfstandigheid en welbevinden belangrijk vinden. Reflecteren
met leerlingen, het voeren van kind-gesprekken, onderzoekend
leren en eigenaarschap zijn onderdelen waar wij aan werken.
Daarnaast hebben 21e-eeuwse vaardigheden een belangrijke
plek in ons onderwijs.
 
De Vlieger is een trots lid van de Stichting Confessioneel
Primair Onderwijs Waterland (CPOW). Deze stichting is
verantwoordelijk voor 16 basisscholen in Purmerend, Edam,
Ilpendam, Landsmeer, Marken en Monnickendam. CPOW richt
zich op het hoogst haalbare op het gebied van kennis en
vaardigheden, talentontwikkeling én het welzijn van kinderen in
onze snel veranderende maatschappij.
 
Wij zoeken een leerkracht die: 

Geloof in onderwijs Je doet er toe VerbondenheidVertrouwen

www.cpow.nl

Leerkracht bovenbouw
De Vlieger (fte 0,6-1.0)

http://www.basisschooldevlieger.nl/

