Talent zoekt talent

Uitnodiging: word jij
onze groepsleerkracht
voor groep 1/2?

Wij zoeken een enthousiaste en gedreven collega met pit die:

Stichting Talent wordt gevormd door 10 scholen en verzorgt aan 2500
leerlingen het openbaar basisonderwijs in de gemeente Hoorn.
Voor basisschool De Zonnewijzer zijn we op zoek naar een leerkracht voor
groep 1/2, per 2 april 2018, tot aan de zomervakantie. Het betreft in eerste
instantie een tijdelijke aanstelling.

Wij bieden:

De Zonnewijzer is gelegen midden in de wijk Grote
Waal en telt ongeveer 315 leerlingen. Een school
waar iedereen zich thuis voelt en waar we trots zijn
op de positieve sfeer en het veilige pedagogische
klimaat. Kinderen iets laten leren, elke dag weer.
Daar staan wij voor. De schooltijden zijn elke dag
van 08.30 tot 14.00 uur.
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zijn of haar talent met ons wil delen
kinderen het leukste lesmateriaal vindt
ervaring heeft in een kleutergroep
samenwerken een must vindt
vanuit een collectieve verantwoordelijkheid vorm wil
geven aan de ontwikkeling van de kleuterbouw
initiatiefrijk en ondernemend is
flexibel is ingesteld
humor heeft

elke dag oprechte complimenten van de kinderen
enthousiaste collega’s
betrokken ouders
een tijdelijke aanstelling tot 21 juli 2018; bij goed
functioneren behoort een vaste aanstelling bij Talent
tot de mogelijkheid
de voorkeur gaat uit naar een fulltime leerkracht maar
een parttime invulling is ook mogelijk

Is je interesse gewekt en herken jij je in dit profiel? Of heb je
vragen? Dan horen wij graag voor 12 maart van je!
Mail jouw motivatie voor deze baan en je c.v. naar
m.rijs@talenthoorn.nl. Meer informatie over de school kun je
vinden op www.obsdezonnewijzer.nl. Voor vragen over de functie
kun je contact opnemen met Milco Rijs, telefonisch bereikbaar
op nummer 0229 218330 of m.rijs@talenthoorn.nl Gegevens over
Talent vind je op de website www.talenthoorn.nl

