Het bestuur zoekt voor haar Evangelische basisschool De Fontein een

Leerkracht (m/v) 0,5750 fte
voor groep 4
PricoH verzorgt onderwijs op
negen christelijke basisscholen.
Binnen deze negen scholen
werken ruim 230 medewerkers, in
verschillende functies met
verschillende
verantwoordelijkheden.
Bij PricoH staat de kwaliteit van
het onderwijs centraal; dit moet
leiden tot optimale ontwikkeling
van elk kind in een veilige
omgeving, met aandacht voor
Hoofd, Hart en Handen.
Het financieel beleid maakt
stimulerend en kwalitatief sterk
onderwijs mogelijk.
Samen zoeken wij naar
afstemming en inspiratie voor
het christelijk onderwijs, dat
altijd in beweging is en blijft.
EBS de Fontein is één van de
negen scholen van PricoH.

per 1 januari 2019
De Fontein is een Evangelische basisschool:
met een sterk team dat werkt aan passend toponderwijs;
waar we het belangrijk vinden om open te communiceren;
waar de zorg voor de kinderen samen met de ouders gedragen
wordt.
We zoeken een vakbekwame en toegewijde leerkracht die:
bewust kiest voor het christelijk onderwijs en daar binnen de
school actief aan bijdraagt;
bij voorkeur ruime ervaring heeft in de middenbouw;
een open houding en communicatie heeft richting kinderen,
ouders en collega’s;
bij kan dragen aan de ontwikkeling van een professionele,
lerende organisatie;
bij voorkeur ervaring heeft met de Kanjertraining;
de ontwikkelingen in het onderwijs volgt;
flexibel, initiatiefrijk, daadkrachtig en ICT-vaardig is;

Wij bieden je:
- werktijdfactor 0,5750, schaal L10 cao PO;
een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op contract voor
onbepaalde tijd bij goed functioneren;
een plek waar je wordt uitgedaagd en aangemoedigd om te
excelleren;
een enthousiast, collegiaal team waar je deel van uitmaakt.
Een proefles kan deel uitmaken van de procedure.
Meer informatie over de school kun je vinden op
www.pricoh.nl/defontein en door contact op te nemen met de
directeur: Mart Peeneman, tel: 0528745020 / 0612979903.
Sollicitaties uiterlijk 16 november a.s. mailen aan dhr. M. Peeneman
m.peeneman@pricoh.nl

Mimosastraat 2
7906 PK Hoogeveen
0528 745020

De gesprekken worden gevoerd begin week 48.

