Openbare basisschool De Regenboog heeft een vacature leerkracht bovenbouw (0,8-1 fte)!
"Waar kinderen een schat aan ervaring op kunnen doen"
OBS De Regenboog vormt samen met KIBEO "kindcentrum Kleurrijk". Samen werken
we aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. De Regenboog is een school
met +/- 75 leerlingen en een team van 10 leerkrachten. Onze school biedt een warm
en een veilig pedagogisch klimaat mede dankzij de kleinschaligheid.
Onze kernwaarden zijn:
•
Kindgericht: ieder kind ontwikkelt zich op zijn/ haar niveau in kleine groepen
•
Open: samenwerking tussen ouders, leerlingen en leerkrachten staat centraal
•
Respectvol: iedereen kan en mag zichzelf zijn
•
Veiligheid: zowel de huisvesting als de sfeer in de klas
•
Zelfstandigheid: eigen initiatief en elkaar helpen moedigen we aan.
Wil je nog meer weten over onze school, kijk dan op onze website
www.obsderegenboogdinteloord.nl
Wij zijn per direct op zoek naar een leerkracht voor de bovenbouw.
• Je hebt een open en betrokken houding;
• Je ziet de kracht van samenwerken en staat open voor ontwikkeling van de school, de organisatie en de eigen
professionaliteit;
• Je hebt inzicht in dat wat kinderen nodig hebben en kunt omgaan met verschillen in gedrag en met cognitieve verschillen;
• Je hebt de PABO afgerond en bij voorkeur al werkervaring, maar ook als starter nodigen wij je uit om te solliciteren;
• Je werkt op een positieve en constructieve manier samen met je collega’s, ouders, leerlingen en partners van de school en
weet daarbij mensen met elkaar te verbinden;
Wij bieden:
• Een mogelijkheid om te werken op een school waar er naast onderwijs ook aandacht is voor een goede
persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen;
• Een plek in een hecht, gezellig team met enthousiaste collega’s;
• Een bovenbestuurlijke benoeming bij Stichting SOM;
Je kunt je motivatiebrief en CV sturen naar
• Een functie Leraar L10 met een aanstelling voor 0,8 – 1 FTE;
secretariaat@stichtingsom.com t.a.v. Mevr. Marjan
• Salariëring conform CAO PO;
Bastiaansen-Ars, Voorzitter College van Bestuur
Stichting SOM. Sluitingsdatum 26 september 2021.
Gesprekken vinden plaats op 28 en 29 september.

Voor informatie over de
vacature: Tel: 0167523326
Contactpersoon: Mandy
Oerlemans (directeur)

