
Basisschool Petrus Canisius in de Weere zoekt

per 1 januari 2022:

De Petrus Canisius is een
dorpsschool met ongeveer
70 leerlingen, waar een
veilige, rustige en open
sfeer voorop staat. Met
een hardwerkend en
enthousiast team bereiden
wij ieder kind optimaal
voor op de maatschappij
van nu en morgen.

Onze kernwoorden zijn:
Harmonie, passie, respect,
kwaliteit en ontwikkeling.

Komend jaar is één van
onze speerpunten het
vaststellen van een nieuwe
missie en visie.

https://www.skowf.nl/site/
petruscanisius/

Een groepsleerkracht voor onze groep 1/2

0,6 - 1,0 wtf

Dit betreft een vacature voor 0,6 (wo, do, vr.) in de formatie en 0,4
vanuit NPO subsidie (0,4 tot aan het eind van het schooljaar 2021/2022,
hierna mogelijkheid voor instroom binnen SKO WF).

Naast de vacature voor groep 1/2, hebben we ook een IB vacature
openstaan van 0,3 wtf. Het is ook mogelijk om deze 2 vacatures met
elkaar te combineren.

Algemene omschrijving:
Wij zoeken voor dit schooljaar een enthousiaste leerkracht voor onze
groep 1/2  (waar na het middaguur groep 3 (4 leerlingen) bij aansluit),
die de leerlingen zowel sociaal als cognitief laat groeien en open staat
voor nieuwe en bestaande ontwikkelingen in ons team.

Wij zoeken een collega die:
● in het bezit is van een pabo-diploma, bij voorkeur met specialisatie
het jonge kind
● het onderwijsaanbod voor het jonge kind verder helpt ontwikkelen
● affiniteit heeft met spelend en bewegend leren
● houdt van uitdagingen
● een flexibele instelling heeft
● enthousiast is en open staat voor vernieuwingen
● bij voorkeur ervaring heeft in een 1/2 (3)

Wij bieden:
● een uitdagende werkplek met voldoende ruimte voor ontwikkeling
● een prettig pedagogisch klimaat
● ervaren en enthousiaste duo-collega’s
● ondersteuning van IB en collega’s
● een goede zorgstructuur binnen de school
● een school die in beweging is en waar met plezier wordt gewerkt
● deze vacature is voor 0,6 in de formatie en 0,4 vanuit NPO subsidie.
Na afloop van de benoeming van 0,4 fte en bij goed functioneren geven
we baangarantie binnen SKO-WF, wil je hier meer over weten, neem
even contact met ons op.

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Diane
Gunst, telefoonnummer 0229-581335.

Enthousiast geworden? Stuur je motivatie en CV zo snel mogelijk naar
directie.petruscanisius@skowf.nl EN vacatures@skowf.nl onder
vermelding van Petrus Canisius. Sollicitaties worden direct in
behandeling genomen.

http://www.skowf.nl/site/wp-content/uploads/2021/09/Vacature-IB-03-wtf-Petrus-Canisius-1.pdf
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