Leerkracht bovenbouw
(uren in overleg)
CorDeo scholengroep - 't Schrijvertje - Apeldoorn

Werkzaamheden

We zoeken een kordate meester of juf voor onze bovenbouw van 't
Schrijvertje, die in verband met verlof kan invallen voor langere tijd vanaf
februari/maart 2023. Het aantal dagen per week willen we graag met je
overleggen.
•
•
•
•

Je gaat les geven aan een energieke bovenbouwgroep, in overleg zal
dat groep 6 en/of groep 7 zijn.
Je volgt de ontwikkeling van de kinderen en bent met je duo-partner
samen verantwoordelijk voor je groep.
Je overlegt met ouders.
Je werkt samen met je collega’s in team en bovenbouw.

Wat wij vragen
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een échte bovenbouwer die kan genieten van een klas met
enthousiaste kinderen;
Je bent actief christen, belijdend lid van een christelijke kerk en
bereid om onze identiteitsverklaring te ondertekenen;
Je hebt passie voor het onderwijs, en liefst ervaring in de
bovenbouw;
Ervaring met thematisch werken, groepsplannen, ParnasSys en
Kanjertraining is een pré;
Je bent flexibel en je kunt goed kan omgaan met meerdere niveaus
in een groep;
Je bent een teamspeler die in team en bovenbouw z’n steentje wil
bijdragen;
Je wilt samen met ons en met de ouders werken aan een gezellig en
veilig schoolklimaat.

Wat wij bieden
•

•

•

’t Schrijvertje is een bijbelgetrouwe basisschool waarin
zelfstandigheid, spelend en ontdekkend leren, en ‘Leren leven als
Christen’ centraal staat.
We zijn een groeiende school waar steeds meer christelijke gezinnen
bij aankloppen. Er is kans op nieuwe vacatureruimte in 2023 of
later.
We zitten met de bovenbouw in een eigen locatie Blauw met een
eigen natuurplein, een Atelier en alle extra ruimte en (technische)

•
•

•
•

voorzieningen die je je wenst. De onderbouw en de opvang zitten in
locatie Groen met vergelijkbare faciliteiten.
We werken handelingsgericht, opbrengstgericht én thematisch.
We zijn een school waar kinderen, ouders en personeel geloven in
God, voor Hem willen leven en samen gáán voor bijbelgetrouw
onderwijs.
Een school waar kinderen én leerkrachten dagelijks leren en
ontwikkelen.
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO – PO.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Erik Jan Aalbers, via
telefoon of ej.aalbers@schrijvertje.nl. Meer informatie over de school is te
vinden op www.tschrijvertje.nl.
Solliciteren kan tot en met maandag 5 december 2022. Gesprekken
worden zo spoedig daarna gepland. Bij voldoende kandidaten is het
mogelijk dat de vacature eerder gesloten wordt.
Organisatie: CorDeo scholengroep
Contactpersoon: Erik Jan Aalbers
Telefoon: 06-14598643

