LEERKRACHT
GROEP 5/6
Voor ons IKC 'cbs de Enk' zijn we op zoek naar een leerkracht voor groep 5/6
(1,0 wtf - fulltime of 2 parttimers)

Wie zijn wij?
VPCO Eerbeek is een kleinschalige vereniging. Er vallen twee christelijke scholen onder en een eigen
kinderopvangorganisatie. Onze kinderen leren cognitieve, sociaal-emotionele, culturele en 21-eeuwse
vaardigheden. Dit kunnen wij niet alleen, maar doen wij samen met ouders!
Cbs de Enk is een kleine school van ongeveer 90 leerlingen met veel persoonlijke aandacht voor de
leerlingen. Op onze school hechten we waarde aan een uitdagende, veilige en rustige leeromgeving
met orde en regelmaat. Daarnaast zie jij bij ons:
Inspiratie | Verbinding| Plezier | Ontwikkeling | Samenwerken | Liefde | Enthousiasme | Werken met
doelen | Openheid | Geluk | EDI | KWINK| Leren leven | Professionalisering | Leren zijn wie je bent |
Teamontwikkeling | IKC | Kansen en mogelijkheden | Groei | 4XWijzer| Acceptatie | Identiteit | Motivatie |
Uitgaan van eigen kracht | Durven leren door te doen | BeweegWijs | Talenten | Vertrouwen | Engels in
alle groepen | Coöperatief leren |
Herken jij jezelf in bovenstaande termen en geef jij kinderen vanuit vertrouwen mogelijkheden om zijn/haar
talenten te ontwikkelen in een veilig klimaat?
Dan pas jij goed binnen ons team! En komen wij graag met jou in contact!
Wat bieden wij?
Een regulier dienstverband voor één jaar met
zicht op een vaste aanstelling voor onbepaalde
tijd bij goed functioneren.
Inschaling voor deze functie in L10, afhankelijk
van je werkervaring conform de CAO Primair
Onderwijs.
Een gezellig team dat open staat voor groei en
ontwikkeling en in goede samenwerking met
betrokken ouders veel aandacht heeft voor de
leerlingen.

Enthousiast geworden?
Stuur dan voor maandag 19 september je motivatiebrief met CV naar: bkaan@enkeerbeek.nl. (Bob Kaan, adjunctdirecteur)
De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 20 september.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.enkeerbeek.nl

