Leerkracht groep 2-3
20-40 uur (0,5-1,0 fte)
CorDeo scholengroep - EBS De Morgenster - Amsterdam

Werkzaamheden

Ben jij op zoek naar een leuke baan op een mooie school? Dan hebben wij
iets unieks in de aanbieding: per direct hebben we een vacature voor 2
dagen per week in een hele leuke groep 2/3. Daarnaast wordt de vacature
per 1 maart 2023 5 dagen per week, wegens zwangerschapsverlof van de
leerkracht.
De vacatures zijn deels tijdelijk (tot en met 31 juli 2023). Wij staan er
voor open om je een vaste baan binnen onze organisatie te bieden, ook
wanneer een vacature tijdelijk is. We bespreken de mogelijkheden tijdens
de procedure.
Evangelische basisschool De Morgenster in Amsterdam Zuidoost is een
bijzondere school binnen de CorDeo scholengroep. Een school met
ongeveer 140 kinderen en een multiculturele leerlingpopulatie. In
een betrokken en hardwerkend team wordt vanuit passie voor deze
kinderen, voor onderwijs en voor Jezus, hard gewerkt aan het versterken
van het onderwijs. Dat allemaal in Amsterdam Zuidoost, een prachtige
wijk boordevol kansen! Ben jij nieuwsgierig geworden? Ben jij een
christen en heb je affiniteit met onze doelgroep? Neem dan vooral contact
met ons op, of solliciteer direct.

Wat wij vragen

Een christelijke, gepassioneerde collega die met liefde voor het onderwijs
van betekenis wil zijn in het leven van kinderen en die
•
•
•
•

structuur kan bieden en kan differentiëren, ook in een combinatie
van groep 2 en groep 3;
ook van meerwaarde wil zijn in samenwerking met collega’s;
bevoegd is om les te geven (of deze bevoegdheid binnen afzienbare
tijd kan halen);
actief lid is van een kerkelijke gemeenschap en
de identiteitsverklaring onderschrijft zoals deze wordt gehanteerd
binnen de CorDeo scholengroep.

Wat wij bieden
•
•
•
•
•

Een fijne werkplek in een school die volop in ontwikkeling is;
De kans om op een school te werken waar je écht van meerwaarde
bent voor de kinderen;
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;
Arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO, met vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en opname in het pensioenfonds ABP.

Informatie
Heb je interesse of wil je meer informatie? Kom gerust eens langs
om kennis te maken met de school, dan kun je onze school echt even
ervaren! We maken graag een afspraak met je. Wil je graag meer weten
over deze vacature en/of heb je vragen? Neem dan contact op met Eelke
Westrik via telefoon of de informatiebutton. Solliciteren kan per direct,
door een korte motivatie en je CV op te sturen. Een proefles is onderdeel
van de sollicitatieprocedure.
PS: We hebben ook een vacature in onze bovenbouw, klik hier voor meer
informatie over deze vacature.
Organisatie: CorDeo scholengroep
Contactpersoon: Eelke Westrik, directeur
Telefoon: 06-40735515

