Vacature Kbs Jacinta
Kbs Jacinta is op zoek naar een

Leerkracht, groep 1/2
voor 17 uur per week (wtf 0,4250) Het gaat om een tijdelijke aanstelling van 1
augustus 2019 tot 1 augustus 2020 met uitzicht op een vast dienstverband.
Kbs Jacinta, beleven, ontdekken, leren
Het team van KBS Jacinta realiseert modern onderwijs. Met onze methode DaVinci
realiseren wij geïntegreerd zaakvakken onderwijs waarin ook de creatieve vakken verwerkt
zijn. Wij werken met alle groepen in schoolbrede thema’s. Komend jaar zal ook het
cultuur aanbod in de thema’s van DaVinci verwerkt worden.
Wij werken met sommige vakken groepsdoorbroken, zodat elk kind op eigen niveau aan de
slag kan.
Het team is zich aan het scholen op het gebied van Groth-Mindset en Executieve
Vaardigheden. Het doel is vanaf 1 augustus te werken met een “leerwinkel” waar elk kind,
aanvullend op het onderwijs in de groep, kan komen halen wat het nodig heeft om zich
optimaal te ontwikkelen.
Er is op onze school volop ruimte om je professioneel te ontwikkelen en er is een collegiaal
team dat klaar staat om elkaar te helpen en dat vooruit wil.
Kbs Jacinta maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda, www.inos.nl

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•

onderwijsbevoegdheid / PABO diploma
een innovatieve instelling
een groot hart voor kinderen en hun ouders
bereidheid om een bijdrage te leveren aan het teamwork op onze school

Wij bieden jou:
•
•
•
•
•

arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO
volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze Stichting
een collegiaal team
volop ondersteuning
een uitdagende innovatieve werkomgeving

Informatie
Voor meer informatie over onze school kun je terecht op onze website www.jacintaschool.nl
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met directeur Lia
Vermeulen of met teamcoördinator Nicolette Arets via telefoonnummer 076-565026 of
mobiel 06-10177645.

Interesse
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief en CV
uiterlijk 14 juni 2019 per e-mail naar werken@inos.nl onder vermelding van
vacaturenummer 08WW_003.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid genieten
interne kandidaten de voorkeur.

