Voor basisschool Maria Bernadette in Medemblik
zijn wij met ingang van 1 augustus 2022
op zoek naar een

De Maria-Bernadette
school is een school in
de binnenstad van
Medemblik met 11
groepen en telt 210
leerlingen. Er wordt
vanuit de katholieke
overtuiging gewerkt aan
een goede sfeer in
school. Door een veilige,
vertrouwde omgeving te
creëren kunnen
kinderen zichzelf zijn en
zich ten volle
ontplooien. Door het
aanbrengen van
duidelijke structuur in
het onderwijs, wordt
deze veilige omgeving
gecreëerd.
Om dit vorm te geven
wordt ingezet op
onderstaande punten:
1. Zelfvertrouwen geven
2. Sociale talenten
ontwikkelen
3. Brede ontwikkeling
bevorderen
4. Specifieke kennis en
vaardigheden aanleren

groepsleerkracht/ ondersteuner
0.4250 wtf
2 werkdagen in overleg

Algemene omschrijving:
Wij zoeken een flexibele en enthousiaste leerkracht die inzetbaar is in de
groepen 1 t/m 8. Vanuit de NPO gelden en de basisformatie word je
ingezet om 1 dag extra instructie te geven aan kleine groepen en daarnaast
zal je 1 dag in diverse groepen invallen.

Wij zoeken een collega die:
●
●
●
●
●
●

in het bezit is van een PABO-diploma
affiniteit heeft met spelend en onderzoekend leren
houdt van uitdagingen
goede ICT-vaardigheden heeft
een flexibele instelling heeft
enthousiast is en open staat voor vernieuwingen

Wij bieden:
●
●
●
●
●

een uitdagende werkplek met voldoende ruimte voor ontwikkeling
zeer prettig pedagogisch klimaat
een goede zorgstructuur binnen de school
een school die in beweging is en waar met plezier wordt gewerkt
inschaling L10 CAO PO

De komende jaren willen
wij ons verder
ontwikkelen op
volgende punten:

Voor informatie over deze vacature en onze school kun je contact
opnemen met Bart Rosa Bian, directeur. Telefoon: 0227-541488.
Enthousiast geworden?! Stuur jouw motivatie en CV vóór vrijdag 17 juni
naar vacatures@skowf.nl en directie.mariabernadette@skowf.nl onder
vermelding van Maria Bernadette 2022-15.

1. Doelgericht werken in
de groepen 1/2

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid
geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat.

2. Executieve
Vaardigheden

