VACATURE

Leerkracht bovenbouw 1 á 2 dagen
(0,2 fte – 0,4 fte) werkdagen in overleg en starten per 1 augustus 2022 op de Fontanus in Harderwijk.
Kom jij ons team versterken? https://gbsfontanus.nl/
Waar wij voor gaan
Wij gaan voor goed onderwijs met de Bijbel als bron, waarbij kinderen hun talenten ontdekken en
groeien in Gods liefde.
•
•
•
•

We zijn een Bijbelgetrouwe school.
We vinden maatschappelijke betrokkenheid belangrijk en willen dit verder uitbouwen.
Op onze school leert iedereen zijn eigen talenten te ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. We
willen ieder kind leren medeverantwoordelijk te zijn voor zijn of haar eigen ontwikkeling.
Een veilige en gezonde school: milieu en natuur, sport en voeding, welbevinden en sociale
veiligheid naast rekenen en taal.

Wat wij vragen
•
Je bent een enthousiaste professional die vanuit zijn/haar persoonlijke geloofsovertuiging
lesgeeft;
•
Je hebt de drive om jezelf steeds te verbeteren als leerkracht;
•
Je werkt doelgericht en bent communicatief sterk;
•
Je hebt een onderwijsbevoegdheid en gaat helemaal voor het kind in de bovenbouw ;
•
Je bent meelevend lid van een kerkelijke gemeenschap en je onderschrijft de
identiteitsverklaring van de CorDeo Scholengroep.
Wat wij bieden
• Een fijne werkplek in een school die volop in ontwikkeling is;
• Een uitdagende leeromgeving met een professioneel, warm, open en enthousiast team;
• De mogelijkheid om je te ontwikkelen en te groeien in kennis en vaardigheden;
• Begeleiding en coaching waar nodig en/of gewenst;
• Een vaste benoeming bij goed functioneren;
• Over fte en werkdagen gaan we graag met je in gesprek als je andere wensen hebt;
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO.

Informatie
Voor meer informatie over de school en de vacature kan je contact opnemen met Petra Veefkind,
directeur:
• telefoon: 06 4541 8231
• e-mail: petraveefkind@cordeoscholen.nl
Ben je enthousiast geworden en voldoe je aan de functie-eisen? Mail of bel voor meer informatie.
Graag uiterlijk reageren op vrijdag 17 juni 2022. Wie weet tot ziens!

