VACATURE

Leerkracht groep 8
wtf 0,6 – wtf 1,0

KBS De Reinbôge in Burgum is een school met kleur, waar
bijzonder gewoon is! Wij werken met groepsdynamisch onderwijs en
dat betekent dat wij een prettige omgang tussen leerlingen
onderling en tussen leerlingen en onze leerkrachten belangrijk
vinden. Spreekt jou dit aan? Dan is deze vacature echt iets voor
jou!
Dit zijn wij

De Reinbôge is een school met kleur waar bijzonder gewoon is! Dit houdt in
dat wij het unieke in ieder kind zien en waarderen.
We geven elkaar de ruimte om onze christelijke identiteit respectvol te beleven,
we mogen allemaal ons zelf zijn en ons onderwijsaanbod is heel gevarieerd.
We werken samen in een sfeer van vertrouwen, openheid, veiligheid en respect.
Een goede communicatie staat bij ons hoog in het vaandel.
Natuurlijk is er veel meer te vertellen over onze school! Meer informatie is te
vinden op: www.reinbogeburgum.nl

Onze school maakt deel uit van Oarsprong. Oarsprong is een christelijke
organisatie die toekomstgericht en inspiratievol onderwijs biedt aan ieder kind.
De organisatie bestaat uit acht christelijke scholen en vier ontmoetingsscholen in
de gemeente Tytsjerksteradiel. 250 medewerkers verzorgen het dagelijkse
onderwijs voor de ruim 1700 leerlingen. Meer informatie over Oarsprong vind je
op: www.stichtingoarsprong.nl

Wie zoeken wij?

We zoeken bij voorkeur een ervaren leerkracht voor groep 8. Wij werken
volgens het concept Groepsdynamisch Onderwijs.

Wie ben jij?

Wij zijn op zoek naar een collega die:
-

een afgeronde PABO diploma heeft;

-

initiatief durft te nemen;

-

mee kan denken over de ingezette koers van de bovenbouw;

-

die affiniteit en kennis heeft van het oudere kind;

-

enthousiast is en passie heeft voor het onderwijs;

-

de christelijke identiteit onderschrijft.

Wat wij jou bieden

Je krijgt een tijdelijk contract met ingang van 1 november 2022. Het betreft
een dienstverband van 24 uur tot 40 uur per week (wtf 0,6 – wtf 1,0):

Wil je meer weten?

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met:
Gradus Kootstra, directeur
Tel: 06 - 43983118
E-mail: g.kootstra@stichtingoarsprong.nl

Ben jij de collega die wij zoeken?

Dan ontvangen wij graag uiterlijk 26 september 2022 jouw motivatie met CV.
Deze kun je sturen naar werkenbij@stichtingoarsprong.nl.
Solllicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 27 of donderdag 29 september
2022.

