SPOVenray vacature basisschool EigenWijs
EigenWijs zoekt een topper van een leerkracht die:
het geluk van kinderen voorop stelt
oog heeft voor kwaliteiten en talenten van kinderen
keuzes maakt die gericht zijn op de brede ontwikkeling van kinderen
een positieve en flexibele houding heeft
communicatief vaardig is richting leerlingen, ouders en collega’s
zich kan vinden in de visie en manier van werken van EigenWijs
hoge doelen stelt, wil blijven leren en open staat voor feedback
in een klein team kan samenwerken en verantwoordelijkheid neemt
M.i.v. 01-02-2022 of eerder in overleg
Wtf 0,4 indien wenselijk is uitbreiding mogelijk tot wtf 1,0
Werkdagen op maandag en vrijdag in groep 5-6

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Andrea Hosper, directeur (0638352155) of
bekijk onze website met informatie en een virtuele rondleiding in de school www.bseigenwijs.nl
Reageren kan tot en met 21 november door een motivatiebrief en CV te mailen naar
a.hosper@spovenray.nl In week 47 worden in overleg de gesprekken gepland.
Basisschool EigenWijs

EigenWijs is een katholieke basisschool in Oirlo. De school staat voor een veilige, stevige basis
voor groei en ontwikkeling. Kinderen uit verschillende gemeenschappen bereiden we in
verbondenheid met elkaar en de omgeving voor om succesvol te functioneren in de 21e eeuw. De
identiteit vind je bij ons vooral terug in begrippen als naastenliefde, rechtvaardigheid,
dienstbaarheid en zorg om de medemens. Ons doel is om zo optimaal mogelijke, reële resultaten
op onderwijsgebied en persoonlijke ontwikkeling te behalen, passend bij de mogelijkheden van
ieder kind.
De volgende 6 pijlers zijn hierbij onze uitgangspunten.
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●
●
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Geluk staat bij ons voorop
Leren is uitdagend en aantrekkelijk
Talent komt bij ons tot bloei
Leren van en met elkaar
Leren en innoveren in de veranderende maatschappij
Met onze samenwerkingspartners bereiken we meer

Wij bieden:
Een dienstverband van 0,4 wtf met mogelijke uitbreiding tot 1,0 wtf
Een gezellig en hecht team dat hard werkt en altijd voor elkaar klaarstaat
Leuke, leergierige leerlingen en betrokken ouders
Een fijne werkplek waar iedereen zich welkom voelt
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