Meng jij op Het Palet?
Het bestuur zoekt voor haar christelijke basisschool

Het Palet een
PricoH verzorgt onderwijs op
dertien christelijke basisscholen.
Binnen deze dertien scholen
werken ruim 280 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.
Het Palet is één van de dertien
scholen van PricoH.

Groepsleerkracht onderbouw
i.v.m. zwangerschapsverlof
(m/v, 0,85 fte)

per 1 mei 2020
Het Palet is een basisschool:
- in het Centrum van Hoogeveen met 6 groepen en 120
kinderen
- in een veelzijdige omgeving die volop in ontwikkeling is
- waar de zorg voor leerlingen hoog in het vaandel staat
- waar het team samenwerkt met ouders en verschillende
ketenpartners, in het belang van de kinderen
- waar we kinderen voorbereiden op een volwaardige plaats in
de samenleving
We zoeken een bekwame en enthousiaste leerkracht die:
- bewust kiest voor christelijk onderwijs
- affiniteit heeft met lesgeven aan het ‘jonge’ kind
- die graag zijn of haar steentje wil bijdragen aan de
ontwikkeling binnen ons kleuteronderwijs
- die enthousiast is en met plezier zijn/haar werk wil doen
- die er niet voor terugschrikt contact te maken met ouders en
op te treden als visitekaartje van onze school
Wij bieden je:
- een gezellig team
- een plek binnen een school die zich volop ontwikkelt
- een school die pedagogisch klimaat een belangrijke prioriteit
heeft gemaakt.
Een proefles kan deel uitmaken van de procedure.

Van Goghlaan 5
7901 GK Hoogeveen
hetpalet@pricoh.nl
0528 - 262460

Meer informatie over de school kun je vinden op
www.pricoh.nl/hetpalet en door contact op te nemen met de
directeur: Harm Jan Zomer
Sollicitaties vóór 31 maart a.s. mailen aan h.zomer@pricoh.nl
De gesprekken worden gevoerd in de week van 6 april

