Voor de invulling van een zwangerschapsverlof vanaf 7 januari 2020 zijn wij opzoek naar een:

Groepsleerkracht (FTE 0,6764) voor groep 1/2
Wij vinden het van belang dat deze groepsleerkracht:










in het bezit is van een diploma HBO Pabo
enthousiast en inspirerend lesgeeft
begrijpt wat kinderen nodig hebben
uitgaat van onderwijsbehoeften van kinderen
zelfredzaamheid stimuleert
kinderen structuur en veiligheid biedt
passend en gedifferentieerd onderwijs kan bieden
oog heeft voor het individuele kind
beschikt over goede communicatieve eigenschappen

Basisschool De Pollenhof is een 9- klassige basisschool met enthousiaste leerkrachten,
medewerkers en een grote ouderbetrokkenheid. Binnen onze school werken de drie
kleutergroepen nauw samen met de peuterspeelzaal en de kinderopvang. Het is een school
die meegaat in de vernieuwingen in het onderwijs.
Onze school kenmerkt zich door een rustige, leerrijke omgeving waar wij inspelen op de
individuele onderwijsbehoefte van kinderen. Ons onderwijs is gericht op een positieve
ontwikkeling van kinderen. Hieronder verstaan wij, naast de resultaten die zij behalen op de
diverse vakgebieden, ook een zelfstandige leer- en werkhouding en sociale vaardigheden.

Wij bieden een tijdelijke aanstelling voor de periode van het verlof en aansluitend is het
mogelijk te werken vanuit de vaste vervangingspool voor Bommelerwijs. Inschaling is
conform cao primair onderwijs (L10). De werkdagen voor deze vacature zijn: dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdagochtend.
Aanvullende informatie over onze school vindt u op onze website: www.depollenhof.nl
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot Mariëlle Wirth (073 5991300).
Door te solliciteren op deze functie en het toesturen van uw motivatiebrief en CV geeft u ons
toestemming om uw gegevens op te slaan. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken ter
beoordeling van uw profiel, kennis en ervaring. Na invulling van de vacature verwijderen wij
uw gegevens binnen 6 maanden.
Uw motivatiebrief en CV kunt u tot 15 november 2019 sturen naar: info@pollenhof.nl
Gesprekken zullen plaats vinden in week 47.

