WIE ZIJN WIJ:
De Willem van Oranjeschool is
een christelijke school met
ongeveer 180 leerlingen en
maakt met 5 andere scholen
deel uit van SCOB. Wij staan
open voor alle gezinnen die de
grondslag van de school
respecteren. Wij hebben een
enthousiast en hardwerkend
team en betrokken ouders.
Wij werken met enkele
groepen.
WAAR ZETTEN WIJ ONS VOOR
IN:
Onze missie is: “Kom aan
boord, ook voor jou is er een
plekje waar je hoort”. Wij
vinden het belangrijk dat ieder
kind zich kan ontwikkelen met
de gaven (hoofd, hart, en
handen)
die het heeft
gekregen. Hierbij vinden wij
een goede sfeer met respect
en vertrouwen van grote
waarde.
WAT VERWACHTEN WIJ:
Wij verwachten dat je trouw
kerkelijk meelevend bent bij
een kerk of gemeente en leeft
vanuit een persoonlijk geloof.
Dat je geboeid bent in de
ontwikkeling van kinderen en
daarbij
uitgaat
van
mogelijkheden.
WAAROM REAGEREN:
Misschien ben jij wel degene
die wij zoeken om een
steentje bij te dragen in de
ontwikkeling van de kinderen
op onze school.

Het bestuur van Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard
zoekt met ingang van het schooljaar 2022-2023 voor de Willem
van Oranjeschool in Brakel :

een enthousiaste groepsleerkracht
(groep 4 op woensdag t/m vrijdag)

De vacature
- is voor 1 jaar tijdelijk, met zicht op een vaste aanstelling;
- kan in overleg ook op andere dagen
Je kunt rekenen op
- collegiale samenwerking met een enthousiast en betrokken
team;
- een prettige werksfeer en ruim gebouw aan het Brakels bos;
- ondersteuning en begeleiding.
We verwachten dat je
- je van harte inzet voor ons christelijk onderwijs;
- oog en oor hebt voor de kinderen;
- je wilt inzetten voor adaptief en kwalitatief goed onderwijs en
daar een actieve bijdrage aan wilt leveren op groeps- en
schoolniveau;
- je inzet voor een goed pedagogisch klimaat in de groep en in
school (Kanjermethode);
- goede communicatieve vaardigheden hebt;
- een goede band met ouders wilt opbouwen en collegialiteit
hoog in het vaandel hebt staan.
Ben je nieuwsgierig geworden dan
- kun je een kijkje nemen op onze website www.wvobrakel.nl
- kun je vrijblijvend contact opnemen met de directeur,
Trijnie van Dijk-Wols, telefoonnummer 0418-672220 (school)
0184-670149 (privé);
- kun je natuurlijk langskomen voor een vrijblijvende
kennismaking;
- ben je van harte welkom.

Je sollicitatie kun je (liefst zo spoedig mogelijk) per mail richten aan
de directeur Trijnie van Dijk, info@wvobrakel.nl.

