VACATURE

Leerkracht groep 1-2
Een school waar ieder kind meetelt, meedoet en zich ontwikkelt; altijd en overal!
Een school waar we een omgeving creëren waarin kinderen, ouders en teamleden
elkaar ontmoeten, inspireren en van en met elkaar leren. Kinderen mogen hun
eigen koers varen. Dat is CBS De Arke in Burgum! Zie jij jezelf werken in deze
school? Aarzel dan niet en solliciteer op deze functie!

Dit zijn wij

De Arke is een begaafdheidsprofielschool: Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Uitgaande
van deze visie willen wij iedere leerling optimale kansen en zorg bieden. Dat betekent dat wij
binnen ons onderwijs óók aansluiten bij de specifieke vragen van leerlingen met een
ontwikkelingsvoorsprong. Uitgangspunt bij onze aanpak van (hoog)begaafde kinderen is, dat wij
deze kinderen een uitdagend aanbod aanbieden binnen de eigen reguliere groep.
Daarnaast zijn en blijven wij een basisschool met inspirerend, eigentijds onderwijs. We haken in op
nieuwe ontwikkelingen, waarbij leerlingen meer verantwoordelijkheden over hun eigen
leerproces krijgen. We richten ons op vaardigheden die belangrijk zijn voor de toekomst van de
kinderen: kritisch denken, oplossingsgericht werken, samenwerkend leren en creatief zijn. De
komende jaren gaan wij het unitonderwijs verder ontwikkelen.
In onze unit 1/2 zijn wij op zoek naar versterking! Deze unit bestaat uit 5 groepen. Vanwege de
groei van het aantal kleuters wordt de unit uitgebreid met een extra groep.
Natuurlijk is er veel meer te vertellen over onze school! Meer informatie is te vinden op:
www.dearke.nl.

Ben jij de collega die wij zoeken?

Als jij de collega bent die wij zoeken, dan:
- ben je een collega die goed kan samenwerken;
- sta je open voor het gezamenlijk voorbereiden van thema's;
- vind je het leuk om doelen te vertalen in spel en inrichting van het lokaal;
- word je enthousiast van het flexibel werken binnen een unit;
- heb je een PABO diploma;
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- onderschrijf je het christelijk onderwijs/de christelijke identiteit.

Wat wij jou bieden

Je krijgt met ingang van 1 maart een tijdelijk contract tot 1 augustus 2022. Het betreft een
dienstverband van 40 uur per week (wtf 1,0) in groep 1/2.
De inschaling is volgens CAO PO schaal L10.

Wil je meer weten?

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met:
Greet Bakker, directeur
Tel: 06-55752815
Email: g.bakker@stichtingsoarsprong.nl

Wil je solliciteren?

Spreekt deze vacature je aan en wil je solliciteren? Dan ontvangen wij graag vóór 28 januari 2022
jouw motivatie met CV. Deze kun je sturen naar werkenbij@stichtingoarsprong.nl, t.a.v. mevrouw
G. Bakker.

ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE VACATURE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD .
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