De Franciscusschool in Zaltbommel is een van de zes scholen
van Bommelerwijs, de roepnaam van “Stichting RK Onderwijs
Bommelerwaard”, met zes katholieke basisscholen in de
Bommelerwaard.
Samen verzorgen zij onderwijs aan ruim 1600 leerlingen. De
scholen staan in de Bommelerwaard en hebben elk een eigen
historie en identiteit.

De Franciscusschool biedt ontwikkelingsgericht onderwijs:
aantrekkelijk, uitdagend, kwalitatief goed onderwijs met een
grote betrokkenheid van kinderen. Met behulp van thema’s
en kernactiviteiten worden kennis en vaardigheden
gekoppeld aan sociaal-culturele activiteiten. Met een team
van 43 medewerkers verzorgen we het onderwijs aan 16
groepen.

Vanwege zwangerschapsverlof van een collega zijn wij per 6 mei 2019 op zoek naar:

Een gepassioneerde groep 6 leerkracht (2 dagen wtf. 0,4)
De benoeming geschiedt op tijdelijke basis tot einde schooljaar.
In het nieuwe schooljaar komen er nieuwe mogelijkheden op onze school.

Kun jij:
•
•
•
•

Onderwijs verzorgen vanuit de visie van ontwikkelingsgericht onderwijs.(OGO)
Werken en denken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Gestructureerd werken aan kwaliteit.
Analyseren en reflecteren.

Ben jij:
•
•
•
•
•
•

Proactief en positief kritisch.
Flexibel, integer en betrouwbaar.
Eigentijds en vernieuwingsgericht.
Professioneel en daadkrachtig.
Communicatief vaardig.
Enthousiast en iemand met humor.

Heb jij:
•
•
•
•

Een onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs.
Een flexibele en op samenwerking gerichte instelling.
De competenties om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen.
Een onderzoekende en lerende houding.

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij bieden:
•
Een gemotiveerd en hardwerkend team.
•
Leuke, leergierige leerlingen.
•
Verantwoordelijkheid en autonomie.
•
Een uitdagende functie.
•
Ruimte voor creativiteit en ontwikkeling.
•
Een inspirerende omgeving.
Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform CAO Primair Onderwijs. Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Mirjam Dierick (directeur) telefoon 0418 – 512135 of directie@franciscusschoolzaltbommel.nl.
Reageren kan door het sturen van een motivatiebrief en CV uiterlijk 25 februari 2019 per email via:
vacature@franciscusschoolzaltbommel.nl.
Kijk voor meer informatie op: www.bommelerwijs.nl en www.franciscusschoolzaltbommel.nl
Deze vacature wordt zowel intern als extern verspreid. Bij gebleken geschiktheid geniet de interne kandidaat de voorkeur.
De gesprekken zullen gehouden worden op maandag 11 maart 2019 gehouden worden.

