De kracht van Bommelerwijs:
het geheel is meer dan de som der delen
De zes scholen voor katholiek primair onderwijs van Bommelerwijs staan in verschillende kernen in
de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en hebben elk hun eigen historie en identiteit. Bommelerwijs
heeft ervoor gekozen om alle scholen de ruimte te geven om zich zo goed mogelijk aan te passen aan
de wensen en eisen van de gemeenschap waarvan zij onderdeel uitmaken. Belangrijk is dat de scholen
daarbij op elk moment gebruik kunnen maken van de kracht van de stichting.
Bommelerwijs is aangesloten bij samenwerkingsverband PO De Meierij.

HÉ JUF/ MEESTER… Wij zoeken jou!!
De Deken Wehmeijerschool wil zich per 1 februari 2022 versterken
met een leerkracht voor groep 7/8 (wtf 1,0). Het betreft een
aanstelling van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
Ben jij degene die wij zoeken? Lees dan snel verder!
Wat vragen wij van jou?
• Je bent in het bezit van een Pabo diploma.
• Je hebt een enthousiaste instelling.
• Je hebt “oog en hart” voor de leerlingen.
• Je bent communicatief vaardig en flexibel.
• Je beschikt over sterke pedagogische en didactische vaardigheden.
• Je neemt initiatief en je bent zelfstandig.
• Je kunt goed samenwerken in een team.
Is je interesse gewekt?
Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden?
Wil jij graag ons team komen versterken? Stuur dan
je actuele cv en sollicitatiebrief vóór 7 december
2021 t.a.v. de directie naar info@dwsvelddriel.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van
13 december 2021. Vragen? Bel naar Conny Piels
tel. 06-36215120
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WAT BIEDEN WIJ ?
> Een gezellig klein team
gericht op het samen
verbeteren van onderwijs
> Onderwijs op maat
> Digitale methode voor
rekenen
> Engels in groep 1 t/m 8
> Kanjerschool in een nieuw
en fris gebouw
> Kleine en knusse school
> Een fijne groep kinderen om
mee te werken

