Basisschool Pancratius in Enkhuizen
zoekt per 1 augustus 2022:
een enthousiaste groepsleerkracht voor de middenbouw

wtf 0,4/ 0,6
Dit betreft een tijdelijke formatie vacature op de Pancratius
Na schooljaar 22-23 mogelijkheden binnen SKOWF
Algemene omschrijving:
Wij zoeken voor komend schooljaar een enthousiaste leerkracht die oog
heeft voor de individuele leerling en open staat voor nieuwe en bestaande
ontwikkelingen in ons team. Je bent doortastend in je optreden en kan
goed samenwerken in een hecht team.
Basisschool Pancratius is
een school midden in
het centrum van
Enkhuizen. Wij hebben
12 groepen en tellen
ongeveer 270
enthousiaste leerlingen.
We vormen met 27
collega’s een hecht
team.

Hoewel wij klassikaal
werken, proberen wij
zoveel mogelijk
tegemoet te komen aan
de individuele
behoeften van ieder
kind. Wij vinden het
belangrijk dat kinderen
leren samenwerken en
zich verantwoordelijk
voelen voor zichzelf en
de ander. Wij werken
vanaf de onderbouw
actief aan het
ontwikkelen van deze
vaardigheden. De
belangrijkste pijlers in
onze visie zijn het
pedagogisch klimaat,
eigenaarschap,
gepersonaliseerd leren
en aandacht voor brede
ontwikkeling.

Wij zoeken een collega die:
● in het bezit is van een pabo-diploma
● houdt van uitdagingen
● een flexibele instelling heeft
● enthousiast is en open staat voor vernieuwingen
● ook blij wordt van een groen
schoolplein
● affiniteit heeft met het verwerken op
chromebooks
● open staat om mee te denken in een
breed aanbod
● zin heeft om ons kind-portfolio te
helpen uit te bouwen
Wij bieden:
● een uitdagende werkplek met
voldoende ruimte voor ontwikkeling
● een groen plein met veel uitdaging
● een jaarcontract met uitzicht op een
vast contract
● een prettig pedagogisch klimaat
● ervaren en enthousiaste collega’s
● ondersteuning van IB en collega’s
● een goede zorgstructuur binnen de school
● inschaling LB CAO PO
● een school die in beweging is en waar met plezier wordt gewerkt
Voor informatie over deze vacature en onze school kun je contact
opnemen met Angelique Groot; directeur. Telefoon: 0228-312846 (ma. t/m
do) Enthousiast geworden?! Stuur jouw motivatie en CV zo snel mogelijk
op naar vacatures@skowf.nl en directie.pancratius@skowf.nl onder
vermelding van Pancratius 2022-14 mb. Na ontvangst van jouw motivatie
en cv nemen we snel contact met je op.

