Ben jij toe aan een mooie baan
in een inspirerende organisatie?
Met ingang van het nieuwe schooljaar zoeken wij een leerkracht voor onze groep 3.

Onze school

GBS ‘De Regenboog’ is een uitnodigende en toonaangevende basisschool in de wijk
Schothorst in Amersfoort met ongeveer 330 leerlingen. Een dynamische school volop
in ontwikkeling, op twee mooie locaties met fijne ruimtes in en rond de gebouwen.
Bij ons op school voelt iedereen zich welkom en is er aandacht voor elk kind. Met ons
ambitieuze en collegiale team gaan we er elke dag voor om het beste uit onze
leerlingen te halen! Dit doen wij vanuit een veilig pedagogisch klimaat waarbij we
ons onderwijs blijven verbeteren door te werken vanuit onderwijs- en expertteams.
Wij zien elke leerling en dagen hem of haar zowel cognitief als creatief uit, zodat
talenten volop tot bloei komen. Christelijk en goed onderwijs, daar gaan we voor!

Waar je ons aan herkent

Uitdagend en modern onderwijs, kritisch en creatief denken, media-wijsheid,
eigenaarschap, probleemoplossend vermogen en samenwerken, betrokken
onderwijsprofessionals, kindgesprekken, feedback cultuur, goede voorbeeld, wij
leggen de lat hoog, ontwikkeling, kritisch, doelen, voortgang, resultaten én
relativering!

Wat wij vragen

•

•
•
•

•

Een christelijke, gepassioneerde, flexibele professional met moreel besef die
met liefde voor het onderwijs van cruciale betekenis wil zijn in het leven van
kinderen;
Iemand die duidelijk is en structuur kan bieden, kan organiseren en
differentiëren;
Een leerkracht die met enthousiasme werkt in het basisonderwijs in de groep
en ook van meerwaarde wil zijn in samenwerking met collega’s;
Je bent mede verantwoordelijk voor het resultaat van de gehele school en wilt
actief meewerken aan het dagelijks verbeteren van de kwaliteit van ons
onderwijs door o.a. feedback te geven/ontvangen, collegiale consultatie,
samen voorbereiden van lessen, deelnemen aan Expertteams;
Je bent bevoegd om les te geven en meelevend lid van een kerkelijke
gemeenschap en onderschrijft de identiteitsverklaring zoals deze wordt
gehanteerd binnen de CorDeo Scholengroep. Dit betekent in de praktijk o.a.
dat je je geloof laat ‘spreken’ in de school.

Wat wij bieden

•
•
•
•
•
•

Een fijne werkplek op een goede school;
Een uitdagende leeromgeving, een professioneel, warm en enthousiast team
met een open cultuur en betrokken ouders;
De mogelijkheid om je te ontwikkelen en te groeien in kennis en
vaardigheden;
Begeleiding en coaching waar nodig en/of gewenst;
Een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vast dienstverband binnen
CorDeo bij goed functioneren;
Arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO, met vakantiegeld, eindejaarsuitkering
en opname in het pensioenfonds ABP.

Interesse?

Ben je enthousiast geworden en voldoe je aan de functie-eisen? Verstuur dan je
korte motivatie en je CV zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 10 september a.s.
Een proefles is onderdeel van de procedure.

Organisatie: Gereformeerde Basisschool ‘De Regenboog’, onderdeel van de CorDeo scholengroep
Contactpersoon: Klaas Koelewijn, directeur, klaaskoelewijn@cordeoscholen.nl
Telefoon: 06 – 303 465 78

