GEZOCHT! LEERKRACHT MIDDENBOUW
PER 1 JANUARI ZOEKEN WIJ EEN ENTHOUSIASTE LEERKRACHT
Ben jij een enthousiaste en positieve leerkracht en
word jij blij van de ontwikkeling stimuleren van
leerlingen in de middenbouw? Hecht je waarde
aan een goede en collegiale samenwerking? Werk je
graag in een team met betrokken leerkrachten?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
WIE ZIJN WIJ?
KBS De Marke is een basisschool in het midden
van de nieuwbouwwijk Vathorst in Amersfoort.
Met een gemotiveerd team van circa 60 medewerkers
zorgen wij dagelijks voor goed en passend
onderwijs aan ruim 750 leerlingen.
Vathorst is een nog steeds groter groeiende
nieuwbouwwijk, dat zorgt voor een uitdagende
dynamiek en vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen vanuit school om continu aan te kunnen
blijven sluiten op de veranderende omgeving
en de (onderwijs) behoeften van het kind en
ouders/ verzorgers.
WIJ BIEDEN:
• een tijdelijke aanstelling tot 31 juli 2023
(WTF in overleg tot 1.0 FTE);
• bij goed functioneren is er uitzicht op een vast
dienstverband bij KPOA;
• goede ondersteuning en begeleiding;
• collega’s die je een warm welkom geven en je
met plezier wegwijs in de school maken;
• ondersteuning in de klas door samen te werken
met onderwijsondersteuners;

• werkdrukverlichting door inzet gediplomeerde
vakleerkrachten bewegingsonderwijs en
vakleerkracht techniek;
• mogelijkheden voor collegiale consultatie door
inzet van muzieklessen door externen;
• een bruisende werkomgeving waar altijd
beweging in zit.
JIJ BRENGT MEE:
• een bevoegdheid voor primair onderwijs;
• affiniteit met de leeftijdsgroep in de middenbouw;
• een oplossingsgerichte manier van denken
en handelen;
• enthousiasme om samen met het team een
prettige sfeer neer te zetten.
INTERESSE?
Ben jij degene die wij zoeken? Stuur dan jouw
motivatiebrief en CV naar Tatiana de Graaff
(schoolleider): t.degraaff@kpoa.nl
Of wil je liever meer informatie of eerst een
leerkracht van school spreken? Neem dan
contact op met ons! Wij zijn bereikbaar op
033-2530343 of per mail via marke@kpoa.nl.
Op onze website www.basisschooldemarke.nl
is meer informatie over de school te lezen.
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