Het bestuur van Stichting CPOV e.o. vraagt voor de ds. Van Lingenschool te Zetten
voor schooljaar 2019-2020

een groepsleraar voor de bovenbouw
circa WTF 0,8000
Ben jij iemand die:
 een Protestants-Christelijke levensovertuiging heeft en bewust
meeleeft met een kerkelijke gemeenschap;
 bij voorkeur ervaring heeft met kinderen in de betreffende
leeftijdscategorie;
 een pedagogisch klimaat schept waarin kinderen zich veilig en
geaccepteerd voelen;
 handelingsgericht en opbrengstgericht wil werken;
 coöperatief teamlid wil zijn in een klein team;
 een bijdrage levert aan de visie om onze leerlingen zelfstandiger
te maken en meer onderwijsvormen in te zetten?
De Van Lingenschool is een
school waar muziek in zit.
Vanuit een relatie met de
kinderen willen we komen tot
optimale prestaties.
Wij stellen
onderwijsbehoeften en
talenten van het kind centraal
en hebben aandacht voor het
eigenaarschap van het kind.
In ons onderwijs maken wij
gebruik van diverse
onderwijsvormen.
De school beschikt over
moderne onderwijsmiddelen
en eigentijdse materialen. De
Van Lingenschool is trots op
de ondersteuning die aan
kinderen geboden kan
worden.

Dan ben je van harte welkom om te solliciteren!
We bieden je:
 een enthousiast, intensief
samenwerkend team;
 een lerend werkklimaat gericht op
samenwerking;
 ondersteuning bij het uitoefenen van
de functie door de directeur en het
team;
 ondersteuning bij het bieden van extra
zorg;
 een school die plaats biedt aan diverse
externe ondersteunings-deskundigen;
 na de zomervakantie mogelijk een vaste aanstelling.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bendiks Westerink,
directeur, 0488-452323 of Elly de Boer, ib-er/bouwcoördinator,
06-19722987.
Heb je interesse in deze vacature, stuur dan een reactie uiterlijk
vrijdag 31 mei 2019 per e-mail naar solliciteer@cpov.nl en naar
bendiks.westerink@vanlingenschoolzetten.nl.
Voor algemene informatie over deze vacature of procedure kun je tijdens
kantooruren contact opnemen met André van der Blom,
personeelsfunctionaris CPOV, 0318-519076.
De sollicitatiegesprekken zullen zo snel mogelijk na de sluitingsdatum
plaatsvinden.
De sollicitatiecode Primair Onderwijs is van toepassing.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

