Wij geloven in
goed onderwijs
voor uw kind

Het bestuur van de Stichting VCO Harderwijk-Hierden is voor
Christelijke Basisschool De Schakel, Vondellaan 26,
per 1 maart op zoek naar een:

Leerkracht wtf 0,35
voor groep 4 (donderdag en 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.
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.

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

Wij verwachten dat je:
•
•
•
•
•
•
•

bewust kiest voor het christelijk onderwijs en kerkelijk
meelevend bent;
in het bezit bent van een Pabo diploma;
aansluit bij de leerbehoeften van het kind;
hoge verwachtingen hebt van ieder kind;
de bevoegdheid hebt voor het geven van
bewegingsonderwijs, of bereid bent de opleiding te gaan
volgen;
energie krijgt van de samenwerking met collega’s;
samen met collega’s, kinderen en ouders een plezierige
werksfeer weet te creëren.
Wij bieden:

“Jij bent een belangrijke schakel”

CBS De Schakel in steekwoorden:
•
•
•
•
•
•
•

sterke christelijke identiteit
solidariteit en verbinding
Kanjerschool
kijken met het hart
mede-eigenaarschap
presteren in welbevinden
brede ontwikkeling

•
•
•
•
•
•
•

bijna 300 fijne leerlingen, verdeeld over 2 locaties;
een hecht team van 33 personen;
salaris conform CAO-PO;
een fijne werkplek waar je samen met collega’s in
ontwikkeling blijft;
betrokken ouderpopulatie;
ICT-gebruik volop in ontwikkeling;
mogelijkheid tot professionalisering.

Inlichtingen:
Informatie over de vacature kan worden verkregen bij
Ruud Vogel, directeur CBS De Schakel, tel: 0341416557.
Schriftelijke reacties :
Voor 19 januari 2019 naar Stichting VCO,
Postbus 188, 3840 AD Harderwijk of via e-mail naar
reinaldameyners@stichtingvco.nl (medewerkster P&O)

