Op zoek naar een leuke en afwisselende baan?
Het team van De Stromen is op zoek naar een
enthousiaste collega
voor de locatie Batenstein
en de leerlingen van groep 3 t/m 8,
zoeken een juf en/of meester,
die ons wil helpen op ons Leerplein met extra instructie en niveaugroepen

Wij zoeken een collega die:
● graag les wil geven op ons Leerplein;
● enthousiast en flexibel is;
● oog heeft voor wat kinderen nodig hebben en denkt in kansen en mogelijkheden;
● graag wil samenwerken;
● communicatief vaardig is;
● kan relativeren;
● proactief is;
● wil werken binnen een cultuur van “Elke dag samen een beetje beter”;
● die christelijk onderwijs een warm hart toedraagt;
● in het bezit is van een pabo-diploma;
● drie, vier of vijf dagen beschikbaar is.
● bij ziekte van een collega kan invallen.
Wij bieden:
● een afwisselende baan waarbij je veel leerlingen van groep 3 t/m 8 begeleidt op
het leerplein
● ervaren collega’s die je graag in willen werken;
● een team dat blij is met je komst;
● betrokken en enthousiaste collega’s;
● een school zonder lange vergaderingen, we “vergaderen” slechts een kwartier per
week met ons bordteam, we werken met de methodiek LeerKRACHT;
● twee locaties met veel diversiteit;
● ruimte om (met elkaar) te mogen leren en groeien;
● een gezonde school die volop in beweging is;
● eigenaarschap en werkgeluk;
● een tijdelijke vacature met uitzicht op een vast dienstverband.
Breng een bezoekje aan onze website voor meer informatie over onze school:
www.destromen.scopescholen.nl
Onze school kort samengevat: De Stromen, volop in beweging!

De Stromen, volop in beweging!

Meer weten?
Neem dan contact op met:
Marieke van Staalduinen, teamleider van De Stromen, locatie Batenstein, op 06-83257127
Gerard Kreugel, directeur van De Stromen, op 06-83255243.
De Stromen is één van de twaalf basisscholen van SCOPE scholengroep, het grootste
onderwijsbestuur van Alphen aan den Rijn.
Op www.scopescholen.nl vind je alles wat je wil weten over de SCOPE scholengroep.
Sollicitaties kun je sturen naar werkenbijpo@scopescholen.nl tot en met 11 juli 2021 onder
vermelding van vacaturenummer STR4.
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