Wij zoeken voor onze Stichting

Leerkrachten ten behoeve van onze
vaste vervangingspool
Stichting Cambium is een
organisatie voor protestantschristelijk basisonderwijs op de
Noordoost Veluwe. Onze zeven
basisscholen bevinden zich in
de plaatsen Heerde, Veessen,
Hattem en Wezep. Wij gaan
voor hoogwaardig onderwijs
dat doet verwonderen.
We geven onderwijs vanuit
heldere waarden en normen
die geënt zijn op onze
christelijke identiteit. Wij zijn
samen met elkaar op weg naar
een duurzame, rechtvaardige
en vreedzame wereld
Ben je enthousiast? Stuur dan
je sollicitatiebrief met je CV op
naar
secretariaat@stichtingcambium
.nl Dit adres kan ook gebruikt
worden voor eventuele vragen
over de vacature.

Een proefles op een van onze
scholen kan onderdeel
uitmaken van deze procedure.

Functieomschrijving:

Als pooler word je ingezet als vervanger binnen onze scholen en word je begeleid in
je professionalisering. Mochten er geen vervangingsmogelijkheden zijn binnen de
scholen van Cambium, dan word je ingezet op diverse scholen binnen onze
samenwerkende scholen. De schoolbesturen die samen deze pool vormen, liggen in
de regio rondom Zwolle, Meppel, Hoogeveen en Emmen.
Wij zoeken gediplomeerde groepsleerkrachten die op flexibele basis kunnen invallen
en met ons samen een professionele kwaliteitspool in de regio willen vormgeven.
We zoeken groepsleerkrachten die minimaal in twee bouwen in te zetten zijn en in
het bezit zijn van een rijbewijs.
Voor de pool zoeken wij leerkrachten met uitgesproken identiteit, die flexibel en
leergierig zijn en die zich willen ontwikkelen in hun vakbekwaamheid. De kwaliteit
van onze pool onderbouwen we met heldere afspraken. Tijdens het
arbeidsvoorwaardengesprek zullen deze afspraken gemaakt worden.

Je bent iemand die:
- bewust kiest voor het christelijk onderwijs;
- bij kan dragen aan de ontwikkeling van een professionele, lerende

-

organisatie;
gediplomeerd leerkracht is met ontwikkelmogelijkheden tot
vakbekwame en excellent bekwame leerkracht.

Wij bieden je:
-

-

werktijdfactor 0,6000 schaal L10 cao PO (omvang is bespreekbaar)
contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een contract voor onbepaalde
tijd bij goed functioneren;
reiskostenvergoeding op basis van 0,19 cent per kilometer.
Maximale reistijd 1,5 uur per dag.

