Vacature Kbs de Weerijs
Kbs de Weerijs is vanaf het nieuwe schooljaar op zoek naar een

Leerkracht
voor werkzaamheden met ‘zachte landing’ leerlingen

voor 8 uur per week (wtf 0,2000), verdeeld over 2 dagdelen. Het gaat om een
tijdelijke aanstelling van 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2020 met uitzicht op
een vast dienstverband.
Werkzaamheden vinden plaats met kleine groepjes leerlingen binnen en buiten de klas.

Kbs de Weerijs, een school voor iedereen!
Kbs de Weerijs is een school in de binnenstad van Breda. Met ons enthousiaste team bieden
we de leerlingen een uitdagende leeromgeving. Al meer dan 100 jaar staat ons gebouw als
pilaar voor kennis, kwaliteit en onderwijs in het centrum van Breda. Wij zijn een school
waar kinderen zich veilig en gehoord moeten voelen. Een school met ruimte en aandacht
voor ieder kind.
Met een gemiddelde groepsgrootte van ongeveer 18 leerlingen is de mogelijkheid voor
individuele aandacht bij ons een grote meerwaarde.
Onze school is een gemeenschap met structuur, waar kinderen naast leren, zich
persoonlijk ontwikkelen tot volwaardig lid van onze multiculturele samenleving.
www.deweerijs.nl.
Kbs de Weerijs maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda, www.inos.nl.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•

PABO diploma;
een betrokken, enthousiaste en flexibele houding;
affiniteit met de doelgroep;
bij voorkeur een taalspecialisme;
een ‘schouders eronder zetten’-mentaliteit.

Wij bieden jou:
•
•
•
•

arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO;
volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze Stichting;
een uitdagende en leerzame werkomgeving;
een leuk en gezellig team.

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met directeur Desi Arps
via telefoonnummer 076-5217534.

Interesse
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief en CV
uiterlijk 21 juni 2019 per e-mail naar werken@inos.nl onder vermelding van
vacaturenummer 14KN_002.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid genieten
interne kandidaten de voorkeur.

