Vacature:

Leerkracht groep 3 (wtf 0,6 – 0,7)
De Driebond
Datum publicatie:
Sluitingsdatum:
Vacaturenummer:

16 september 2022
26 september 2022
22.270

De Driebond is een Daltonschool in Engelbert met ongeveer 135 leerlingen. De school heeft een enthousiast
team en er is grote ouderbetrokkenheid. Het heeft de kracht van een stadsschool, maar het karakter van een
dorpsschool. Binnen een goed pedagogisch klimaat wordt er gestreefd naar de optimale ontwikkeling van
kinderen. Belangrijk onderdeel daarbij is de professionele houding van de leerkracht en het scheppen van goede
onderwijsvoorwaarden. De Driebond is een lerende organisatie, de school is volop in ontwikkeling.
‘Uitdagen tot leren, is uitdagen tot leven.’ (Helen Parkhurst)
De school verhuist in het najaar van 2022 naar een nieuw schoolgebouw in Engelbert.
Functie
Wij zijn per direct op zoek naar een energieke en enthousiaste leerkracht groep 3. Het betreft een tijdelijke
vacature op vervanging wegens ziekte. De werkdagen zijn in overleg en de exacte omvang van de vacature is
afhankelijk van de inzetbaarheid van de kandidaat en de beschikbare formatieruimte.
Wij zoeken een leerkracht die:
beschikt over een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs;
beschikt over werkervaring als leerkracht in het basisonderwijs;
beschikt over ervaring in het werken in groep 3;
affiniteit heeft met Daltononderwijs;
beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
beschikt over een positief kritische instelling, gericht op samen beter worden;
affiniteit heeft met de Vreedzame School
Salaris
Deze functie is gewaardeerd op schaal LB van de geldende CAO PO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal
€ 4.573,- bij een volledige aanstelling.
Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van
meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de maatschappij. Dat maakt het werken in het onderwijs ook
zo betekenisvol. Jij speelt een belangrijke rol in de mate waarin we slagen om onze missie te behalen.
Vanuit de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen geven wij – ieder vanuit zijn eigen rol – inhoud aan
ons werk en een bijdrage aan het onderwijs. Oog voor eigen ontwikkeling stimuleren wij met een uiteenlopend
aanbod aan trainingen en opleidingsmogelijkheden.
Ben jij de collega die wij zoeken?
Dan maken we graag kennis met je! We zien je reactie tegemoet via het sollicitatieformulier op onze website. In
het formulier kan je aangeven naar welke vacature je solliciteert.
Informatie
Informatie over de school vind je op de website: https://dedriebond.openbaaronderwijsgroningen.nl
Meer informatie over deze functie is in te winnen bij Sanne Lantinga (waarnemend directeur) via
s.lantinga@o2g2.nl r
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

