Vacature Leraar L10 groep 6
WTF:
0,5

\

Ingangsdatum:
1 augustus 2021

\

SAAM* School:
Nicolaasschool

Wie zijn wij?
De Nicolaasschool is gelegen in het centrum van Oss en telt ruim 400 kinderen
verdeeld over 17 groepen. Wij zijn een enthousiast team dat vanuit
wereldburgerschap ons onderwijs inricht. Wereldburgerschap is elkaar
ontmoeten, verbinding maken met jezelf, de ander en de wereld om je heen.
Naast het bieden van een stevige basis in de vakken als lezen, rekenen, taal
en schrijven, bereiden we onze kinderen voor op de toekomst. Zo leren wij
vanaf groep 1 Engels en ontwikkelen we 21e-eeuwse vaardigheden door het
werken met IPC. Met onze maatschappelijke projecten maken we kinderen
bewust van hun omgeving, de mensen die daarin leven en de kansen die
samenwerking biedt.
De Nicolaas is onderdeel van SAAM* bestaande uit 26 scholen / kindcentra
in 6 gemeentes, 6.400 kinderen en 640 collega’s. Wij staan voor
ONDERWIJS en KWALITEIT. Het KIND is onze leidraad. Verbonden met de
wereld maken we RUIMTE, geven we RICHTING en ZIEN elkaar. We
STRALEN, zijn SAMEN eigenaar van ontwikkeling. Wij ZIJN SAAM*.
Wij zoeken een leraar die…
Positief is ingesteld, kansen ziet en benut
Zin heeft om zijn of haar talenten in te zetten bij ons in groep 6
Uitgaat van de ontwikkelingsbehoeften van kinderen

Staat te trappelen om aan de slag te gaan met IPC
Bereid is om het vak Engels mede inhoud te geven binnen de
Nicolaasschool en hiervoor het Cambridge Certificate wil behalen
Goed kan reflecteren, feedback geeft en ontvangt
En wij? Wij zullen ervoor zorgen dat je….
Terecht komt op een prettige werkplek, met fijne collega’s en leuke
kinderen
Net als je collega’s, de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen
Ondersteund wordt door collega’s, een vakdocent gym en een native
speaker in jouw onderwijs
Met plezier bijdraagt aan onze schoolontwikkelingen zoals ons visie- en
nieuwbouwproject
Een deugdelijk contract ontvangt met de gebruikelijke
arbeidsvoorwaarden voor leraar L10 conform CAO PO

Past het bovenstaande bij jou?
Mail je sollicitatiebrief en CV naar ankevanorsouw@saamscholen.nl
uiterlijk 16 juni. Met vragen over de vacature kun je terecht bij Martje
Boumans of Anke van Orsouw.
De gesprekken vinden plaats op 23 juni 2021.

