
VACATURE BASISSCHOOL DE TWAALFRUITER

Zwangerschapsvervanging leraar groep 3, werktijd fulltime (of anders 0,6 fte - 1 fte)
Vanaf 1 november 2021 tot maart 2022 (mogelijkheid tot verlenging/vast arbeidscontract)

BASISSCHOOL DE TWAALFRUITER

De Twaalfruiter is de grootste basisschool van Nederland die ondanks de grootte juist opvalt door de
kleinschaligheid. Wij zijn als High Performing School continu met elkaar in ontwikkeling om samen het beste en
meest effectieve onderwijs te bieden. Bij ons op school staat de leraar dan ook centraal. Als leraar krijg je de ruimte
om te werken aan je persoonlijk leiderschap en professionele ontwikkeling waardoor je onze leerlingen goed
onderwijs kan bieden.

WAT VRAGEN WIJ?

· Je beschikt over een afgeronde PABO opleiding of bent in de afrondende fase
· Je bent in staat leerlingen, ouders en collega’s te enthousiasmeren, te
motiveren en te stimuleren
· Je bent een echte teamspeler en vindt het fijn om aan je eigen ontwikkeling én
de ontwikkeling van de school te werken
· Je bent communicatief vaardig en beschikt over goede didactische
vaardigheden
· Je bent fulltime of minimaal 3 dagen per week beschikbaar

WAT BIEDEN WIJ?

· Een leuk team met gezellige, betrokken en deskundige collega’s
· Enthousiaste leerlingen en ouders
· Een goed salaris conform de CAO Primair Onderwijs
· Een jaarcontract met de intentie deze om te zetten naar een vast contract
· Volop ontwikkelingsmogelijkheden

SPREEKT DIT JE AAN?

Leraar van De Twaalfruiter is de avontuurlijke en uitdagende baan
voor leraren die graag het beste uit zichzelf halen en voor wie
geen uitdaging te groot is. Gezien de ontwikkelingsgerichtheid van
de school en de organisatie, is er veel ruimte om mee te vormen
en te bouwen.

Bij vragen over de functie kun je contact opnemen met Michelle
Pieterse of Mariken Soyer (schoolleiders) tel: 030-6668052.

Stuur je CV en motivatie naar info@rkstr.nl

Wij kijken er enorm naar uit om met jou in gesprek te gaan!


