Vind jij het geweldig om ervoor te zorgen dat de leerlingen van groep 8 een topjaar hebben en met
een passend advies en een mooi afscheid de school verlaten? Geef jij graag les op een school in
een gezellig team met een vooruitstrevende werkwijze? Passen de kernwaarden vernieuwend,
ambitieus en eigenheid bij jouw handelen? Misschien ben jij dan wel onze nieuwe leerkracht voor
groep 8!

KBS De Martinus te Losser zoekt met ingang van 1 februari 2022 een

Leerkracht groep 8
0,8 / 1,0 FTE
We zoeken iemand die:
•
In het bezit is van een PABO-diploma;
•
de leerlingen verder wil helpen in hun ontwikkeling door af te stemmen op hun
onderwijsbehoeften;
•
zorgt voor een prettige sfeer waarin leerlingen zich gelukkig en geborgen voelen;
•
een open, positieve, beschermende en bemoedigende houding heeft richting de leerlingen;
•
enthousiast, flexibel en gedreven is;
•
beschikt over een goed reflectief vermogen;
•
initiatief toont en een proactieve houding heeft;
•
contacten met ouders belangrijk vindt;
•
graag in teamverband werkt;
•
een bevoegdheid heeft om gymlessen te geven.

We bieden jou:
•
een tijdelijk dienstverband van 0,8 / 1,0 fte tot 1 augustus 2022 met mogelijkheden voor
verlenging van de aanstelling;
•
lesgevende taken in groep 8 (een andere groep in de toekomst is bespreekbaar);
•
goede begeleiding en ondersteuning;
•
samenwerking in een enthousiast en gedreven team;
•
ondersteuning en begeleiding op het gebied van LOVS, commissiewerkzaamheden en
buitenschoolse activiteiten.
Wil jij een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van onze leerlingen in groep 8 en denk je dat je
past binnen ons team? Kom dan werken op KBS De Martinus!
Informatie en procedure:
Voor informatie kun je contact opnemen met dhr. L. Poorthuis (directeur), telefonisch bereikbaar op
school 053 5360767 of 06 18952572. Meer informatie over de school is te lezen op
www.demartinus.nl. Wij zijn benieuwd naar jouw motivatie. Stuur deze met je CV naar
bureau@skolo.nl o.v.v. vacature leerkracht KBS De Martinus. Reageren kan tot en met 6 december a.s.
De gesprekken vinden plaats in de week van 13 december a.s.
vacature groepsleerkracht KBS De Martinus 1121
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