Leerkracht groep 1-2
16 - 24 uur (0,4 - 0,6 fte)
CorDeo scholengroep - Het Christal - Leusden

Werkzaamheden

Het Christal is een gereformeerde basisschool school met ruim 150
leerlingen. Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een
collega met passie voor het kleuteronderwijs. Heb jij affiniteit met
kleuters? Wil je twee of drie dagen werken? En wil je onze visie op
kleuteronderwijs verder met ons ontwikkelen, dan zoeken we jou!
GBS het Christal is een Bijbelgetrouwe school in een multifuncioneel
centrum in Leusden. We werken met een team van gedreven
onderwijsprofessionals vol passie aan passend onderwijs.

Wat wij vragen
We zijn op zoek naar een collega die
•
•
•
•
•
•
•

kinderen laat schitteren in Gods licht;
een afgeronde PABO-opleiding heeft;
affiniteit heeft met kleuters;
een veilige leeromgeving kan creëren;
kennis heeft van HB-signalering bij kleuters;
graag samenwerkt met collega’s, ouders en andere betrokkenen
actief christen en lid is van een christelijke kerk en
onze identiteitsverklaring kan ondertekenen.

Wat wij bieden
Het Christal is een school waar
•
•
•
•
•
•
•

we met elkaar leven en leren in relatie met Jezus;
we onze talenten betekenisvol inzetten voor God, onszelf en de
ander;
een enthousiast en gezellig team nauw samenwerkt met collega’s,
ouders en overige betrokkenen;
we werken met EDI om alle leerlingen actief te betrekken bij de
lessen en doelen;
jij de mogelijkheid krijgt om je te ontwikkelen en te groeien in
kennis en vaardigheden;
je een tijdelijk contract ontvangt met uitzicht op een vast contract
binnen onze scholenvereniging;
arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO.

Informatie
Wil je meer informatie over deze vacature, neem dan contact op met
Marieke Buurman, directeur GBS het Christal. Reageren kan tot en met
maandag 6 juni. De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 8 juni in
de middag of avond. Een proefles is onderdeel van de procedure. We
kijken uit naar jouw motivatiebrief en CV!
Organisatie: CorDeo scholengroep
Contactpersoon: Marieke Buurman, directeur GBS Het Christal
Telefoon: 06-42207318

