Wij zoeken per 01-08-2019 een

Leerkracht groep 3 wtf 0,4
Twee dagen waarvan een dag tijdelijk met uitzicht op vast
en een dag vervanging ouderschapsverlof
www.zevenster-uden.nl

De Zevenster, Vrije Basisschool
in Uden
 is een snel groeiende
school met een zeer
betrokken oudergroep
 heeft rond de 200
leerlingen, verdeeld over
8 klassen
 is gehuisvest onder één
dak met kindercentrum
de Vlindertuin
 valt onder de Stichting
Pallas

De Zevenster biedt een warme en veilige omgeving waarin kinderen
zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Het team bestaat uit enthousiaste mensen, deels met een rijke ervaring,
deels jong, dynamisch en leergierig, die staan voor hun zaak en het
vrijeschoolonderwijs wat ze bieden.
Wij zoeken voor groep 3 een stevige, enthousiaste, energieke en
ontwikkelingsgerichte leerkracht die de verantwoordelijkheid kan en
wil nemen voor een groep. Onze leerkrachten gaan twee leerjaren met
de kinderen mee.
Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat die zich met hart en ziel wil
verbinden met de achtergronden van ons onderwijs en bereid is om zich
hierin te scholen.
Wij zoeken een collega
 die bevoegd is om in het PO les te geven
 die ervaring heeft of zich wil verbinden met het
vrijeschoolonderwijs aan groep 1 t/m 8
 die een voorkeur heeft voor kinderen in de groepen 3 en 4
 die zelfstandig het onderwijs kan vormgeven
 die flexibel en communicatief vaardig is
 die beschikt over een reflecterende houding

Uw sollicitatiebrief met c.v. verwachten wij uiterlijk zondag 2 juni 2019
De gesprekken vinden plaats op dinsdag 4 juni.
Proeflessen vinden plaats op donderdag 6 juni en evt. dinsdag 11 juni.
Een afrondend gesprek vindt plaats op dinsdag 11 juni.
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Voor meer informatie over deze vacature, kunt u contact opnemen met
Jeanne Vijverberg, schoolleider, tijdens werkdagen tel. 06-48164854
Stichting PALLAS
www.stichtingpallas.nl

Brieven kunt u sturen naar:
De Zevenster, Bronkhorstsingel 7, 5403 NA Uden
Via email: directie@zevenster-uden.nl

