Passen kindgericht onderwijs en
samenwerken bij jou?
Werken op een grote en actieve basisschool,
waar oog is voor elk kind en waar elke dag wordt gewerkt aan
brede ontwikkeling en vooruitgang? Past kindgericht onderwijs en
samenwerken bij jou?
Wij zoeken 2 leerkrachten (m/v)
We hebben per 7 januari 2019 ruimte in ons team voor een leerkracht met een
specialisatie jonge kind en voor een leerkracht met de specialisatie oudere kind.
Wij bieden jou:
• een prettig schoolklimaat, gemiddelde klassengrootte van 22 kinderen
• een jong en ambitieus team van leerkrachten en ondersteuners die je willen begeleiden en inwerken;
• een mooie school in het centrum van Middelburg;
• voor startende leerkrachten een jaaraanstelling met bij goed functioneren de omzetting naar een
aanstelling voor onbepaalde tijd;
• voor ervaren leerkrachten de mogelijkheid tot het direct aanbieden van een aanstelling voor
onbepaalde tijd;
• inschaling volgens de huidige CAO PO.
Wij zijn op zoek naar een leerkracht die:
• de waarde ziet van samen met collega’s werken;
• actief aan de eigen ontwikkeling wil werken;
• ouders als partner ziet;
• bevoegd is en de algemene grondslag van de school respecteert;
• minimaal 3 dagen per week inzetbaar is
De leerkracht met specialisatie jonge kind die wij
zoeken:
• houdt van werken met kleuters en gelooft in
spelend leren;
• wordt enthousiast van onze werkwijze zoals in
dit filmpje uiteen wordt gezet;
• is opgeleid voor werken met jonge kinderen;
• werkt dit schooljaar in groep 1/2, daarna
wordt dit in overleg vastgesteld.

De leerkracht met specialisatie oudere kind die
wij zoeken:
• denkt en werkt vanuit pedagogisch
optimisme;
• is handelingsgericht ingesteld;

Voor inlichtingen over de school en deze
vacatures kun je contact opnemen met:
Sjoerd Sanderse, directeur, telefonisch te
bereiken op 0118 - 613 508 of 06 523 923 58
(op werkdagen van 8 - 17 uur) of per e-mail:
directie@absmiddelburg.nl

Reacties bestaande uit een brief en een CV kunt
u tot en met 15 november richten tot:
directie@absmiddelburg.nl
Sollicitatiegesprekken worden gehouden op
woensdag 21 november, in de middag- en
avonduren. Een dag meedraaien kan op beider
verzoek onderdeel uitmaken van de procedure.

