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.

De Mgr. Zwijsenschool in Kerkdriel zoekt per 1 augustus 2022 een:

VACATURE
WTF 1,0

LEERKRACHT GROEP 5

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan waarin je kinderen kunt
laten stralen? Wil jij jezelf blijven ontwikkelen en onderschrijf je onze
kernwaarden: veiligheid, kwaliteit, verantwoordelijkheid, enthousiasme,
creativiteit en samenwerking? Dan is deze baan vast iets voor jou! De
aanstelling geschiedt op tijdelijke basis met uitzicht op een vast contract.
Wij zoeken een collega die:
• enthousiast, betrokken, inspirerend en creatief is;
• breed inzetbaar is;
• de bevoegdheid heeft tot het geven van gymlessen;
• vertrouwd is met het werken met digitale lesmethoden;
• zich wil inzetten voor toekomstgericht onderwijs;
• goed kan differentiëren in het onderwijsaanbod, daarbij
gebruikmakend van coöperatieve werkvormen;
• de katholieke identiteit van onze school onderschrijft.
Wil je ons team komen versterken? Stuur dan een
schriftelijke sollicitatie vóór 29 april a.s. t.a.v. Laura Dumont
naar l.dumont@zwijsenkerkdriel.nl
Voor informatie kun je contact opnemen met wnd. directielid,
Laura Dumont 0418-637070. Of kijk op onze website:
www.zwijsenkerkdriel.nl. De sollicitatiegesprekken
zullen plaatsvinden in week 20 (16-20 mei).

Mgr. Zwijsenschool | 0418-637070
Ipperakkeren 13, 5331 XL Kerkdriel

De Mgr. Zwijsenschool is
een basisschool met 26
klassen (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
onderwijsbehoeften van onze
leerlingen. Dit schooljaar
zijn de speerpunten onder
andere: kindgesprekken,
coöperatief leren en
het vergroten van het
eigenaarschap bij leerlingen.
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