
Bavoschool  Ursem
‘Het mooiste wat je kunt worden is jezelf’

Onze kernwaarden:
Vertrouwen, Verbondenheid, Talenten, Nieuwsgierigheid, Verwondering, Verantwoordelijkheid.

Op de Bavoschool hebben we aandacht voor onszelf, voor elkaar, en voor onze omgeving en zijn we
verantwoordelijk voor het onderwijs aan ieder kind.

Op de Bavoschool is er per 1-8-2022 ruimte voor
een leerkracht middenbouw / bovenbouw

0.4 - 1.0 fte
Dit betreft een vacature in de reguliere formatie

De Bavoschool is een fijne ‘Leader in me’ dorpsschool in Ursem.

Wij zoeken een enthousiaste leerkracht die oog heeft voor de individuele leerling en actief
meedenkt binnen ons team.  Je bent in staat een groep op een positieve manier te vormen, te

boeien, te binden en te ontwikkelen.

Wij zoeken een collega die:
● in het bezit is van een pabo-diploma
● houdt van uitdagingen, ondernemend en inspirerend is
● een flexibele proactieve instelling heeft en open staat voor vernieuwingen
● open staat om te leren over de 7 gewoonten van Covey en dit wil leren toepassen in de
dagelijkse praktijk op school
● wil leren werken vanuit doelen en thema’s
● graag samenwerkt en wil leren van elkaar
● groepsoverstijgend werken als een mooie uitdaging en werkvorm ziet
● gevoel voor humor heeft

Wij bieden:
● een uitdagende werkplek met voldoende ruimte voor ontwikkeling
● een ambitieus en professioneel team
● ruimte voor inbreng en inzet van het eigen talent
● coaching en ondersteuning
● een positief pedagogisch klimaat
● een goede zorgstructuur binnen de school
● een Leader in Me school waar kinderen de ruimte krijgen maatschappelijke vaardigheden te
oefenen die hen helpen in de ontwikkeling tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen
● een school waar eigenaarschap en leiderschap van kinderen en volwassenen gestimuleerd wordt
● ruimte voor vernieuwing en kwaliteit
● een fijn open gebouw met ruime lokalen en leerpleinen
● inschaling CAO PO, LB (€ 2865,- - € 4366,-)

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Saskia Kuin, schoolleider.
Telefoon: 072-5021422 / Mobiel: 06-13620602
Enthousiast geworden?! Stuur je motivatie en CV zo snel mogelijk
naar directie.bavo@skowf.nl en naar vacatures@skowf.nl
Sollicitaties worden direct in behandeling genomen.
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