Wij geloven in
goed onderwijs
voor uw kind

Het bestuur van de Stichting VCO Harderwijk-Hierden is voor
Christelijke basisschool De Parel, Zuiderzeestraatweg 145,
met spoed op zoek naar een:

Leerkracht wtf 0,35
voor groep 1 (donderdag+vrijdagmorgen)

Stichting VCO Harderwijk-Hierden stelt
zich ten doel om christelijk onderwijs te
verzorgen in Harderwijk en Hierden.
De 11 scholen bieden kwalitatief goed
onderwijs, in een rijke leeromgeving aan
bijna 2800 leerlingen.

Ben jij die nieuwe collega die met ons wil werken aan de verdere
ontwikkeling van onze school? Dan nodigen we je uit om z.s.m.
te reageren.

Van onze medewerkers verwachten wij
dat zij hun christelijk geloof actief beleven
in hun eigen kerk of gemeente en dat
zij in staat zijn om de
geloofsopvoeding binnen de
dagelijkse onderwijspraktijk te laten
aansluiten bij de diversiteit en
achtergronden van onze leerlingen.

•

Wij verwachten dat je:

•
•
•
•
•
•

Bewust kiest voor het christelijk onderwijs en kerkelijk
meelevend bent.
In het bezit bent van een Pabo diploma.
Open staat om jezelf verder te ontwikkelen.
Affiniteit hebt met OGO onderwijs.
Je wilt ontwikkelen in het werken met KIJK.
Je actief opstelt in de samenwerking met collega’s.
Samen met collega’s, kinderen en ouders een plezierige
werksfeer weet te creëren.

Wij bieden:

“Gewoon, Bijzonder”

Cbs De Parel in steekwoorden:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Salaris conform CAO-PO .
Een fijne werkplek waar je samen met collega’s in
ontwikkeling blijft.
Mogelijkheid tot professionalisering.
Betrokken ouderpopulatie

Christelijke school
Kanjerschool

OGO in de groep 1 en 2
Wetenschap en Techniek
Werken met Zien en KIJK

Inlichtingen:
Informatie over de vacature kan worden verkregen bij
Alice Vrijhof, directeur cbs De Parel of Marja Dekker,
onderbouwcoördinator. tel: 0341- 451295 of
06-13014338 (Alice)
Schriftelijke reacties :
Spoedig, voor 04 januari 2019, toesturen aan Stichting VCO,
Postbus 188, 3840 AD Harderwijk of via e-mail naar
reinaldameyners@stichtingvco.nl (medewerkster P&O)

