Het team van basisschool Samen op Weg is op zoek naar een enthousiaste

leerkracht
( groep 6/ 0,2 of 0,4 fte)
(donderdag en) vrijdag
tot het einde van dit schooljaar
in een uitdagende groep waar de leerlingen houden van regelmaat en rust
Misschien wil je wel een extra dagje werken…
op een andere school
om eens een kijkje elders te nemen
én om ons te helpen…
tot de zomervakantie!
Wat bieden wij?
● een team dat bezig is met teamscholing Doordacht Passend Lesmodel
● een team dat werkt met stichting leerKRACHT om elke dag een beetje beter te worden
● een school met een nieuwe MT sinds schooljaar 2021-2022
● kortom… een school die in ontwikkeling is!
● een aanstelling als medewerker binnen het bestuur, tijdelijk met uitzicht op vast
Wie zijn wij?
Basisschool Samen op Weg heeft 7 groepen. Dagelijks bezoeken zo’n 155 kinderen met plezier
onze school. Onze leerlingpopulatie is heel divers. We denken in kansen voor onze leerlingen.
Binnen het team is er sprake van ervaring en van jeugdig enthousiasme. Het team wil graag
werken aan de schoolontwikkeling. Breng een bezoekje aan onze website voor meer informatie
over onze school: www.samenopweg.scopescholen.nl
We zijn Samen op Weg! Waarbij de kernwaarden verantwoordelijkheid, onderzoeken & ontdekken,
samenwerken en veiligheid & respect centraal staan.
Samen op weg is één van de twaalf basisscholen van SCOPE scholengroep, het grootste
onderwijsbestuur van Alphen aan den Rijn. Binnen SCOPE is er veel ruimte voor ontwikkeling.
Op de website van SCOPE scholengroep vind je alles wat je wil weten. Op
www.scopescholen.nl vind je alles wat je wil weten over de SCOPE scholengroep.
Meer informatie?
Wil je meer weten over deze vacature neem dan contact op met de directie van de school: José
Kuiper, teamleider (06-52452978) of Karin Bakker, directeur (06-44847461)
Ben je enthousiast geworden?
Bel ons op of stuur een mail naar werkenbijpo@scopescholen.nl onder vermelding van het
vacaturenummer SOW1.

