GROOT IN ONDERWIJS - GROOTS IN BEWEGING

Ondanks dat het schooljaar 2020/2021 voor sommigen nog ver weg is, zijn wij al bezig met
het zoeken naar nieuwe collega's voor onze school!
Ben jij op zoek naar een uitdagende baan waarin jij kinderen kunt laten stralen?
Wil jij jezelf blijven ontwikkelen en onderschrijf je onze kernwaarden:
positief, gedreven, innovatief, veelzijdig en uitdagend?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zoeken naar collega's die:
 enthousiast, betrokken, inspirerend en creatief zijn;
 breed inzetbaar zijn;
 de bevoegdheid hebben tot het geven van gymlessen;
 vertrouwd zijn in het werken met digitale lesmethoden;
 zich willen inzetten voor toekomstbestendig onderwijs;
 goed kunnen differentiëren in het onderwijsaanbod, daarbij gebruik makend van
coöperatieve werkvormen en
 de katholieke identiteit van onze school onderschrijven.
De Mgr. Zwijsenschool in Kerkdriel zoekt:
 een leerkracht (WTF 0,8162) voor groep 1-2 (werkzaam in 4 kleutergroepen)
 een leerkracht (WTF 0,4) voor groep 7 van 24 augustus 2020 t/m 5 januari 2021 op ma. en
di. (i.v.m. zwangerschapsverlof) en
 een leerkracht (WTF 0,8) voor groep 7.
De Mgr. Zwijsenschool is een 27- klassige basisschool (630 leerlingen) met aandacht voor
goed onderwijs, zonder dat het alleen om prestaties draait. We zijn een school die open staat
voor vernieuwingen, zoals uitdagend onderwijs, doorgaande lijnen en omgaan met
verschillende onderwijsbehoeftes. Dit schooljaar zijn de speerpunten onder andere: de
Kanjertraining, coöperatief leren en het vergroten van het eigenaarschap bij leerlingen.
Onze school behoort tot Stichting RK. Onderwijs Bommelerwaard / Bommelerwijs.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot directeur, Ruud van Osch, tel. 0418-637070.
Informatie over de school vindt u op www.zwijsenkerkdriel.nl.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 9 maart 2020 richten aan:
Mgr. Zwijsenschool
t.a.v. Ruud van Osch
Ipperakkeren 13
5331 XL Kerkdriel
of via email:
r.vanosch@zwijsenkerkdriel.nl
De sollicitatiegesprekken vinden plaatsen op 13 maart 2020.
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