Librijn openbaar
biedt een scala aan

onderwijs

Wij zoeken een kandidaat die:
- beschikt over een Pabo-diploma;
- een goede bijdrage kan leveren aan de verdere
ontwikkeling van de school;
- ervaring heeft in het lesgeven aan de onderbouw;
- in staat is coöperatieve werkvormen te gebruiken.
- Kennis van IPC en de Kanjertraining is een pré.

onderwijsmogelijkheden. Naast reguliere scholen, elk met een eigen
onderwijskundige visie, biedt Librijn ook Montessori-, Freinet- en Daltononderwijs.
Elke school levert een hoogwaardig en stimulerend onderwijsproduct, dat wordt
gekenmerkt door een herkenbare onderwijsaanpak

Voor onze gecombineerde kleutergroep 1/2A zoeken wij een
leuke enthousiaste leerkracht, die voor de donderdag en vrijdag
ons team wil komen versterken.

GROEPSLEERKRACHT groep 1/2
De omvang van de aanstelling zal 0,4 FTE zijn.

OBS Nicolaas Beets staat in de wijk Cromvliet. Het monumentale
schoolgebouw dateert uit begin jaren ’30 van de vorige eeuw en
staat aan de rand van het Cromvlietpark. De school heeft
momenteel acht groepen met in totaal 215 leerlingen en heeft
een enthousiast en vernieuwend team.
De school werkt met het IPC (International Primary Curriculum),
biedt Engelse lessen van groep 1 t/m 8 en werkt met het
structureel coöperatief leren. Belangrijke aspecten van deze
werk- en leervormen zijn: zelfstandigheid, samenwerken en leren
door middel van verschillende interactieve werkvormen. In het
schooljaar 2017-2018 is de gehele school gestart met de
Kanjertraining.

Wij bieden:
een leuke functie met ruime mogelijkheden voor verdere
ontplooiing. De salariëring is conform de CAO Primair
Onderwijs.
Voor meer informatie over de functie kunt u contact
opnemen met Peter Holswilder, locatiedirecteur van OBS
Nicolaas Beets, 070-3952609 of directie@obsnicolaasbeets.nl. Voor meer informatie over de school
verwijzen wij u naar de website van de school: www.obsnicolaasbeets.nl
Uw motivatie en CV kunt u uiterlijk 1 november 2018
uploaden via de website van Librijn:
www.librijn.nl/vacatures
De sollicitatiegesprekken zullen worden gepland in de
week van 5 november 2018.
Voor deze vacature wordt zowel intern als extern
geworven.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld!
Voor meer informatie over Librijn openbaar onderwijsverwijzen
wij u naar onze website: www.librijn.nl

