De Paulusschool is per 1 augustus 2019 op zoek naar een

LEERKRACHT ONDERBOUW
WTF 0,4 (16 uur)
met mogelijkheid tot uitbreiding

De Paulusschool is een
school met ongeveer
240 leerlingen verdeeld
over 10 groepen. Onze
school is onderdeel van
Brede School
Noorderlicht en we
werken intensief samen
met de verschillende
partners zoals de
Afdeling Jong Kind,
kinderopvang De Eerste
Stap en de
wijkvereniging.
De Paulusschool is
onderdeel van
Samenwerkingsstichting
Kans & Kleur. De 14
basisscholen zijn
gezamenlijk
verantwoordelijk voor
het onderwijs op alle
scholen in de gemeente
Wijchen. De missie van
Kans & Kleur is:
‘Elk kind zijn eigen kans
en iedere school haar
eigen kleur’.
De Paulusschool geeft
binnen het onderwijs
bewust
verantwoordelijkheid
aan kinderen. We
stimuleren het actief
meedenken en zorg
dragen voor elkaar. We
hebben oog voor de
verschillende
onderwijsbehoeften van
onze kinderen.

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van een teamlid
ontstaat deze vacatureruimte voor 2 dagen per week. Naast deze vacature is
er ruimte voor uitbreiding vanwege een zwangerschapsverlof.
Als school zijn we trots op de wijze waarop we tegemoet komen aan de
verschillen van de kinderen uit de wijk. We zijn een school waar kinderen hun
persoonlijkheid ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen en kennis verwerven.
We werken vanuit de kernwaarden vertrouwen, zelfverantwoordelijkheid en
vrijheid. Binnen Brede School Noorderlicht begeleiden we kinderen vanuit het
pedagogisch concept van ‘De Vreedzame School’.
We zijn op zoek naar iemand die:
 In contact met collega’s, ouders en leerlingen afstemt door open,
nieuwsgierig en duidelijk te zijn;
 Een oplossingsgerichte houding heeft en initiatief en
verantwoordelijkheid durft te nemen;
 zich met veel energie in wil zetten voor onze kinderen;
 samenwerking met collega’s binnen het Noorderlicht als een grote
plus ziet;
 die de ambitie heeft om zichzelf en de school verder te ontwikkelen;
 met affiniteit voor zelfverantwoordelijk -en samenwerkend leren;
Wat bieden wij:
 Een enthousiast en lerend team dat vanuit één visie werkt aan de
brede ontwikkeling van ieder kind;
 Een betrokken groep ouders die graag samenwerkt met de school;
 Nauwe samenwerking met partners in de Brede School;
 Werken binnen een bestuur dat kwaliteit en werkplezier stimuleert;
 Voor externe kandidaten een contract voor bepaalde tijd met uitzicht
op vast, met een inschaling afhankelijk van opleiding en ervaring.
Heb je interesse of vragen?
Voor verdere informatie kun je telefonisch contact opnemen met de
directeur, Carina Coenen, op het telefoonnummer 024 645 28 81. Je kunt je
gemotiveerde sollicitatiebrief en CV tot en met 19 juni a.s. mailen naar:
carina.coenen@kansenkleur.nl
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke
geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang in het proces. Hebben we
de juiste kandidaat gevonden, dan behouden we het recht om de vacature
eerder te sluiten. Een geldig VOG is verplicht bij indiensttreding.
https://www.paulus-school.nl/
https://www.kansenkleur.nl/

