Vacature KBS de Griffioen
KBS de Griffioen is op zoek naar

Leerkracht bovenbouw (groep 7)
voor 20 uur per week (wtf 0,5). Het gaat om een tijdelijke aanstelling van 1
augustus 2019 tot 1 augustus 2020 met uitzicht op een vast dienstverband.
Kbs de Griffioen
KBS de Griffioen is de grootste basisschool van Prinsenbeek met goede opbrengsten, zowel
op didactisch- als sociaal emotioneel gebied. Er staan diverse ontwikkelingen in de steigers
welke we samen, met het team vorm gaan geven. De kernwaarden vanuit de ontwikkelde
merkster zijn: Aandacht, Plezier, Groei, Samen en Ondernemend, met als uiteindelijk doel
het blijven behalen van optimale Resultaten. Voor Kbs de Griffioen staat nieuw- of
verbouw van het huidige gebouw gepland, volledig aangepast aan de onderwijsinhoudelijke
visie, die we samen nog verder inhoud gaan geven.
KBS De Griffioen maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda,
www.inos.nl.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•

Onderwijsbevoegdheid / PABO diploma
Gymbevoegdheid
Opbrengstgericht denken en werken
Oog voor elk kind
Ervaring in de bovenbouw
Enthousiasme
Communicatief vaardig zijn

Wij bieden jou:
•
•
•
•

arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO
volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze Stichting
een prettige, uitdagende en afwisselende werkomgeving
een baan op een school die volop in beweging is, waarbij wij jouw inbreng erg op
prijs stellen

Informatie
Voor meer informatie over de school kun je terecht op onze website www.bsdegriffioen.nl
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met directeur Defrie
Tempelaars via email defrie.tempelaars@inos.nl of via telefoonnummer 06-21 55 71 77.

vacatInteresse
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief en CV
uiterlijk 13 augustus 2019 per e-mail naar werken@inos.nl onder vermelding van
vacaturenummer 06IT.001.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid genieten
interne kandidaten de voorkeur.

