Ben JIJ de nieuwe kanjer voor onze instroomgroep?
CBS Het Talent zoekt met ingang van 01 februari 2021 t/m 31 juli 2021 een

enthousiaste LEERKRACHT (0,8500 fte)
CBS Het Talent - een school met sterren:
Onze visie en missie staat elk jaar centraal bij de keuzes die we maken. We zijn
een school met sterren… Elke kind (ster) willen we in verwondering brengen als
het ontdekt waar zijn talenten liggen en dat het liefst zo breed mogelijk. We
willen de kinderen nieuwsgierig een ontdekkingstocht laten maken, zodat ze op
onderzoek uitgaan en ontwerpend leren. Niet alleen bij de zogenaamde RTLvakken, maar ook op creatief, cultureel, wetenschappelijk en technisch gebied.
Wij zijn een school met ongeveer 350 kinderen.
Wij zoeken een collega die:
* bewust kiest voor het Christelijk Onderwijs;
* ervaring heeft met groepsverantwoordelijkheid;
* ervaring met thematisch werken Onderbouwd/IPC is een pre;
* ervaring heeft met de sociaal emotionele methode Kanjertraining is een pre;
* (mee)denkt in verbeteringen in pedagogisch-, didactisch en organisatorisch
opzicht;
* passend onderwijs kan bieden;
* zelfstandig kan werken;
* bovenal hart heeft voor jonge kinderen.
Taken groepsleerkracht:
• het zorgdragen voor een inzichtelijk en kwalitatief goede
leerlingondersteuning door handelingsgericht en opbrengstgericht te
werken;
• het onderhouden van contacten met ouders, collega’s en externen;
• het bijdragen aan de ontwikkeling van de school.
Dit hebben we jou te bieden:
• een enthousiast en saamhorig team;
• ruimte om jezelf te ontwikkelen en jezelf te zijn;
• enthousiaste collega’s die voor je klaar staan;
• een tijdelijke benoeming t/m 31-07-2021;
• salaris conform CAO-PO.

Herken je jezelf in dit profiel? Dan
nodigen we je van harte uit om te
reageren!
Solliciteren:
Sollicitaties kunnen tot 19
november 2020 per mail gestuurd
worden naar:
secretariaat@stichtingcambium.nl.
Gesprekken vinden plaats op
donderdag 19 november en/of
maandag 23 november 2020. Een
proefles is onderdeel van de
procedure.
Voor inlichtingen
kun je contact opnemen
met Harm Kroeze, directeur van
Het Talent.
Het Talent
Rhijnsburglaan 7a
8181 XW Heerde
t 0578 - 69 37 40
www.cbshettalentheerde.nl

