Juni 2022

Basisschool Aventurijn
"Durf te schitteren!"

Katholieke Scholenstichting Fectio
heeft 12 basisscholen en Onderwijs
10-14 onder haar bestuur.
Er zijn ongeveer 270 medewerkers
werkzaam en het aantal leerlingen
bedraagt circa 2800.
De scholen zijn gesitueerd in
Houten, Schalkwijk, ’t Goy, Bunnik,
Odijk en Werkhoven.
Het management bestaat
uit de bestuurder en de 12
schooldirecties, die
tevens elk een integrale
verantwoordelijkheid voor
hun eigen schoolorganisatie
kennen.
Tezamen vormen zij een
directieteam dat wordt
ondersteund door een
bestuursbureau met
secretariaat en verschillende
beleidsmedewerkers (P&O,
salarisadministratie, onderwijs en
kwaliteit, huisvesting, ict, control en
financiën).

Aventurijn is één van de twaalf basisscholen van KS Fectio.
De school zoekt zo snel mogelijk een

Leerkracht groep 4
(De vacature is voor de maandag, dinsdag en woensdag, wtf 0,6)
Wij zoeken een collega die:
• ervaring heeft in het lesgeven in de middenbouw;
• hart heeft voor onderwijs en kinderen;
• zich breed wil inzetten voor de schoolontwikkeling;
• actief de afstemming zoekt met de duo-partner.
• ervaring heeft met coöperatieve leervormen
Wij bieden een school waar:
• een enthousiast team het hart van de school vormt;
• taakuren voornamelijk worden ingezet t.b.v. schoolontwikkeling;
• vanuit een professionele cultuur gewerkt wordt;
• het pedagogisch klimaat belangrijk is;
• de kwaliteiten van kinderen en leerkrachten worden benut;
• gewerkt wordt met de uitgangspunten van coöperatief leren;
• vanaf groep 1 Engels op het lesrooster staat;

Wekt deze vacature je interesse, dan maken we graag kennis met je.
Je bent van harte welkom om vrijblijvend kennis te maken en een
oriënterend gesprek te voeren met de directeur, Mieke van Berkel.
Heb je direct interesse, dan kun je je reactie (een motivatie plus CV) sturen
naar E. mieke.vanberkel@basisschoolaventurijn.nl, T.
Voor een impressie van onze school kun je onze website bezoeken op
www.basisschoolaventurijn.nl
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