VACATURE
Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) verzorgt onderwijs aan ruim 2.250
kinderen op 14 basisscholen in de gemeente Leudal en op 1 school voor speciaal basisonderwijs in
de gemeente Maasgouw. Onze medewerkers hebben een groot hart voor goed onderwijs. We laten
ons leiden door onze kernwaarden inspireren, verbinden en ondernemen en door onze visie op
onderwijs en ontwikkeling zoals we die hebben vastgelegd in ons SBP 2020-2024, ‘In essentie
anders’.
Voor basisschool de Verrekijker zoeken we een:

Allround ondersteunend leerkracht (0,5 fte)
Basisschool de Verrekijker is volop in ontwikkeling en daar zijn wij heel trots op! Trots op het feit dat
onze ontwikkelingsgerichte basisschool meer en meer doorgroeit richting een integraal kindcentrum.
Ben jij een inspirerende leerkracht met een onderwijskundige visie die goed aansluit bij ons
thematisch, ontwikkelingsgerichte gedachtegoed? Vind je het belangrijk dat je een bijdrage kunt
leveren aan de professionaliteit en het enthousiasme van ons team? Dan zijn we op zoek naar jou!
Taken en verantwoordelijkheden
Wij zijn opzoek naar een flexibele collega die ingezet zal worden ter vervanging van collega's in alle
groepen. Je dagelijkse werkzaamheden kunnen dus per dag verschillen. Wanneer je niet wordt
ingezet ter vervanging voer je ondersteunende taken uit binnen de combinatiegroepen. Kortom, een
erg afwisselende en uitdagende functie.
Bij voorkeur beschik je over
·
Je schept een veilig en uitdagend onderwijsklimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en
gemotiveerd voelen;
·
Je kunt goed samenwerken en ziet de meerwaarde van werken in teamverband;
·
Je hebt hart voor betekenisvol thematisch onderwijs;
·
Je durft op basis van ontwikkelings- en leerlijnen het onderwijs vorm te geven;
·
Je kunt omgaan met feedback en op jezelf reflecteren als professional.
Wij bieden
·
Een school met een open en professionele sfeer;
·
Een school die streeft naar optimale samenwerking met onze kernpartners;
·
Een gedreven team dat graag samenwerkt;
·
Een school met een goed pedagogisch klimaat waar kinderen zich veilig voelen;
·
Een school met betrokken en actieve ouders die wij zien als serieuze partners.
Inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Ivo Thijssen.
E-mail i.thijssen@spolt.nl Telefoon: 0495-551366 of 06-21866479
Schroom niet en neem contact op, zodat je weet wat de school nodig heeft.
Reageren
Graag ontvangen we voor vrijdag 27 augustus a.s. jouw uitgebreide motivatiebrief en CV per e-mail:
sollicitatie@spolt.nl. De gesprekken vinden plaats in week 35 en 36.

