Voor basisschool Sint Jan Baptist zijn we per half oktober 2020 op zoek naar een

Bovenbouwleerkracht
voor 0,6 WTF (24 uur)
Basisschool Sint Jan Baptist is de dorpsschool van het stadje Batenburg. Vijftig kinderen krijgen er les
in twee- of drievoudige combinatiegroepen. Eind dit schooljaar verhuist de school naar een nieuwe
multifunctionele accommodatie.
Het kleine en betrokken team voelt zich samen verantwoordelijk voor eigentijds en passend
onderwijs aan alle basisschoolkinderen in Batenburg. Samen geven we vorm aan het onderwijs,
onder het motto:
“KLEINE SCHOOL – GROTE WERELD”:
Samen halen wij het beste uit kinderen.
We geven kinderen een stevige basis voor een brede ontwikkeling.
Kinderen en leerkrachten stellen ambitieuze doelen.
Ons optimisme en vertrouwen dragen bij aan eigenaarschap en een kansrijke leeromgeving.
Wij zorgen voor verbinding tussen school, Batenburg, wereld.
DE WERELD IS VAN JOU!
We zijn op zoek naar een nieuwe collega die
•
•
•
•
•

in een klein team zelfstandig en collegiaal wil functioneren;
zich in wil zetten voor alle kinderen van de school;
veel affiniteit heeft met de bovenbouw;
de wil heeft om kinderen veel te leren én om zelf veel te leren;
ervaring heeft of graag ervaring op wil doen met kansrijke combinatiegroepen.

Wij bieden jou
•
•
•

inschaling in L10 (schaal L11 is bespreekbaar);
collegialiteit, ondersteuning en begeleiding;
de verhuizing naar een nieuw gebouw dat de kijk op onderwijs weerspiegelt en versterkt.

Interesse?
Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet! Reageren kan tot en met maandag 14 september. Je
motivatie en CV kun je mailen naar Thea Alkemade, meerscholendirecteur,
thea.alkemade@kansenkleur.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Ad Lingsveld, teamleider
van de Sint Jan Baptist, ad.lingsveld@kansenkleur.nl of op telefoonnummer 0487-541 386.
De gesprekken vinden plaats op woensdag 16 september in de middag. Graag rekening hiermee
houden. De vacature wordt alleen intern opengezet voor medewerkers van Samenwerkingsstichting
Kans & Kleur. Boventallige medewerkers hebben bij gelijke geschiktheid voorrang in het
selectieproces.

