Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs te Tholen e.o.
Postbus 29, 4690 AA Tholen
Molenvlietsedijk 3, Tholen
0166-603310
bestuur@vpcotholen.nl

Wil jij een fantastische baan, door te gaan werken op één van onze basisscholen op Tholen?
Lijkt het werken in de bovenbouw van een kleine dorpsschool jou een mooie uitdaging?

Dat komt dan goed uit!
Want wij zoeken een

enthousiaste groepsleerkracht
voor groep 6-7-8 op CBS Het Kompas in Anna-Jacobapolder
met passie voor eigentijds protestants-christelijk onderwijs.
Wij vragen van de kandidaten dat zij:
• Meelevend lid zijn van een van de protestants-christelijke kerken of
geloofsgemeenschappen;
• Een bijdrage kunnen leveren aan de onderwijskundige ontwikkelingen;
• Overtuigd zijn van het feit dat de school een leef- en werkgemeenschap is voor
leerlingen, leraren en alle andere betrokkenen;
• In staat zijn tot goede samenwerking in een klein team.
• Een gymbevoegdheid hebben of bereid zijn deze te halen.
Wij bieden
• Een mooie en uitdagende fulltimebaan (1,0 FTE) per start schooljaar 2018-2019,
waarvan 4 dagen in groep 6-7-8 (maandag t/m donderdag) en in groep 3-4-5 op
vrijdag (0,7875 FTE en 0,2125 FTE apart is bespreekbaar)
• Goede begeleidings- en ondersteuningsmogelijkheden
• Een fijn werkklimaat op een school die sterk is in het bieden van passend onderwijs
en graag thematisch werkt met betrekking tot de zaakvakken.
Procedure:
Motivatiebrief met CV kan, uiterlijk 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie,
worden gestuurd naar: bestuur@vpcotholen.nl.
Sollicitanten ontvangen bericht of ze wel of niet op gesprek worden verwacht. Een proefles
kan onderdeel van de procedure uitmaken. Kijk voor meer informatie over de vereniging en
de scholen op de website www.vpcotholen.nl.
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Voor aanvullende informatie over de vacature kan je contact opnemen met de directeur van
CBS Het Kompas: mw. Cokky Schults-van Goch via c.schults@vpcotholen.nl.

