VACATURE DE CAEGH

Voor basisschool
De Caegh in Obdam zijn wij met ingang van
augustus 2021 op zoek naar:

“Een goede, veilige basis
met aandacht voor ieder
kind.”

een groepsleerkracht voor groep 6
Per 01-08-2021: wtf 0,5
werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag (om de week)

De Caegh is een fijne eigentijdse
school, waarin er oog is voor
ieder kind en iedere ouder /
verzorger.
Het team van De Caegh, met
betrokken en gemotiveerde
leerkrachten, werkt samen aan
goed onderwijs voor de
kinderen in een stimulerende
omgeving.

Algemene omschrijving:
Wij zoeken voor komend schooljaar een enthousiaste leerkracht die
oog heeft voor de individuele leerling en de hele groep. We
verwachten daarnaast dat je actief meedenkt binnen ons team; je bent
hierin creatief en je kunt goed organiseren. Je bent doortastend in je
optreden en houdt het overzicht.

Wij zoeken een collega die:
● in het bezit is van een pabo-diploma
● houdt van uitdagingen
Een goed en veilig pedagogisch
● ondernemend en inspirerend is
klimaat op school is voor ons
● een flexibele proactieve instelling heeft
een belangrijke voorwaarde om
● enthousiast is en open staat voor vernieuwingen
tot leren te komen.
● graag samenwerkt en wil leren van elkaar
● gevoel voor humor heeft
Op De Caegh willen wij vanuit
de volgende pijlers goed
onderwijs verzorgen.
1. Veel aandacht en lestijd voor
het leren en oefenen van de
Basisvaardigheden.
2. Eigenaarschap ontwikkelen
en creëren bij leerlingen.
3. Talentontwikkeling:
De Caegh helpt kinderen om
samen hun talenten te
ontwikkelen.
Specifieke
aandacht
voor
didactiek, een weloverwogen
aanbod,
evidence based
onderwijs en de sociaalemotionele ontwikkeling van
leerlingen
zijn
hierbij
belangrijke pijlers voor het
geven van goed onderwijs.

Wij bieden:
● een uitdagende werkplek met voldoende ruimte voor
ontwikkeling
● een ambitieus en professioneel team
● een fijn team met veel specialismen
● ruimte voor inbreng en inzet van het eigen talent
● coaching en ondersteuning
● een positief pedagogisch klimaat
● een goede zorgstructuur binnen de school
● een school in beweging
● ruimte voor vernieuwing en kwaliteit
● een fijn open gebouw
● betrokken ouders
Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Paul
Lakeman, directeur. Telefoon: 0226-451375
Enthousiast geworden?! Stuur je motivatie en CV vóór 30 april 2021
naar: vacatures@skowf.nl én directie.decaegh@skowf.nl onder
vermelding van De Caegh 21-04N groep 6.

