De Vereniging voor
Protestants Christelijk
Onderwijs te Garderen,
Stroe en Kootwijkerbroek
heeft 3 scholen onder haar
beheer. De scholen
worden door ongeveer
550 leerlingen bezocht.
Kootwijkerbroek, landelijk
ondernemend, is een mooi
dorp op de Veluwe, heeft
een centrale ligging en is
makkelijk bereikbaar vanaf
de A1.
De Koningin Beatrixschool
wordt bezocht door
ongeveer 250 leerlingen
verdeeld over 11 groepen.
De leerlingen krijgen les
volgens het
leerstofjaarklassensystee
m, waarbinnen veel
aandacht is voor het
individuele kind.
De school heeft een
duidelijke en heldere
zorgstructuur.
“Koningin Beatrixschool,
de school waar
elke leerling telt”

Het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te
Garderen, Stroe en Kootwijkerbroek vraagt met ingang van 1 november 2018
voor de Koningin Beatrixschool te Kootwijkerbroek

een enthousiaste groepsleerkracht
boven-/middenbouw
(ziektevervanging)
Het betreft een fulltime baan (parttime in overleg)
Wij vragen iemand die:
 meelevend lid is van één van de protestants christelijke kerken;
 zo mogelijk ervaring heeft in de bovenbouw;
 aandacht heeft voor een veilige leeromgeving;
 een duidelijke visie op onderwijskundige ontwikkelingen heeft;
 leerlingen uitdaagt om goede resultaten te behalen;
 om kan gaan met de verscheidenheid van leerlingen, ook in
combinatiegroepen;
 flexibel is en kan samenwerken;
 beschikt over goede contactuele eigenschappen in relatie tot
kinderen, ouders en collega’s.
Wij bieden:
 een tijdelijke benoeming, met de mogelijkheid van een vaste
benoeming binnen de vereniging
 een organisatie met oog voor persoonlijke ontwikkeling;
 enthousiaste en gemotiveerde collega’s;
 een prettig werkklimaat waarin je je snel thuis zult voelen;
 ondersteuning en begeleiding voor nieuwe collega’s.
Kijk voor meer informatie over deze vacatures op onze website
www.kbskootwijkerbroek.nl
of neem contact op met mevr. Bea Keegstra, directeur
 06 43908457
Zie je een functie als leerkracht op onze school als een nieuwe uitdaging, dan
nodigen we je van harte uit te solliciteren.
Je sollicitatiebrief en cv kun je tot en met zaterdag 20 oktober 2018 richten
aan: Mevr. B.J Keegstra, Kosterijweg 5-7, 3774 BG Kootwijkerbroek of
per mail naar directie@kbskootwijkerbroek.nl
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdag 24 oktober 2018

