Vacature
Kbs Helder Camara is op zoek naar een groepsleerkracht groep 7
(WTF 0,4 do-vrij)
Kbs Helder Camara is een basisschool liggend in Teteringen en gehuisvest in MFA De Stee.
We zijn licht groeiende en mogen momenteel voor iets meer dan 400 leerlingen onderwijs
verzorgen. Dit doen we verdeeld over 16 groepen. In september 2019 vieren we ons 50jarig bestaan. We hebben een heldere kijk op onderwijs. Hierin sluiten we zoveel mogelijk
aan bij dat wat we voor kinderen belangrijk vinden. De Kanjer methode is daarin het
fundament. Onze basis is op orde en daarnaast zijn we met een specifieke profilering aan
het werk. Zo geven we Engels van groep 1 t/m 8, werken we op drie verschillende
leerpleinen, zoeken we nadrukkelijk naar educatief partnerschap met ouders en bieden we
op bijzondere wijze zorg aan kinderen. Zowel voor kinderen die moeite hebben met leren
als voor kinderen die snel door de leerstof gaan.
Dit alles kan natuurlijk niet zonder een team dat het beste uit zichzelf wil halen ten
behoeve van de kinderen én ook kan genieten van informele momenten. Hierin is de
verbinding en waardering voor alle geledingen in én om de school van groot belang.
Kbs Helder Camara maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda
www.heldercamara.nl.

Wat vragen wij van jou?
• Een gemotiveerde collega die:
-Met plezier wil werken op onze school
-Een teamspeler is
-Een sterk reflectief vermogen heeft
-Bereid is om zich te scholen voor school specifieke zaken

Wij bieden jou:
•
•

arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO
volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze Stichting

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht op onze website
www.heldercamara.nl of contact opnemen met directeur Bart van Kempen via
telefoonnummer 076-5713766 / 0616438758

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 17XW02.
De gesprekken worden gepland in week 25. De vacature wordt gelijktijdig intern en extern
geplaatst. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

