We zijn per 1 augustus 2018 op zoek naar:
twee enthousiaste leerkrachten bovenbouw (m/v) (inzet is bespreekbaar)
Wie zijn we?
De Toermalijn is een openbare basisschool, heeft zo’n 260 leerlingen en 18 leerkrachten en is een
van de scholen die deel uit maakt van het bestuur Prokind. De school staat in de wijk de Akkers in
Spijkenisse en heeft twee locaties.
‘Samen spelen, samen leren is ons motto. De leerlingen spelen en leren samen. De leerkrachten
werken en leren samen en zijn met elkaar verantwoordelijk voor goed onderwijs aan onze leerlingen.
We vinden het belangrijk dat leerkrachten en ouders samen zorgen voor een optimale ontwikkeling
van de leerlingen en onderhouden daarom goede relaties met de ouders. De schoolontwikkeling
staat in het teken van opbrengstgericht werken. Samen Leren Inhoud Geven en het vak Lezen
hebben een prominente rol hierin.
Wat vragen we?
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een PABO-diploma.
Je weet de leerlingen voor je te winnen en je beschikt over klassenmanagement skills.
Je bent daadkrachtig, enthousiast en leergierig.
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat om met ouders
en leerlingen op het juiste niveau te communiceren.

Wat bieden we?
•
•
•
•

Een salaris conform de CAO primair onderwijs.
Begeleiding op maat.
Een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband.
Een functie in een organisatie waar je helemaal tot je recht komt.

Word jij onze nieuwe collega?
Ben jij iemand die ervan houdt om te werken in een gedreven team? Ben je een leerkracht die stevig
in je schoenen staat? Weet je leerlingen voor je te winnen? Kan je samen met je collega’s een
leeromgeving creëren waar alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen? Dan nodigen we je uit
bij ons te komen werken!
Je kunt solliciteren door vóór 14 mei 2018 je motivatiebrief met CV te mailen naar Danielle Ferber,
Hrm-adviseur: d.ferber@prokind-scholengroep.nl
Voor inhoudelijke vragen over de vacature kan je contact opnemen met Marcel Kocken,
schooldirecteur: m.kocken@prokind-scholengroep.nl of via telefoonnummer: 0181-632553 of 0181630695
Meer informatie over de school:
www.detoermalijnspijkenisse.nl

Meer informatie over Prokind scholengroep:
www.prokind-scholengroep.nl

