Zin om per 1 augustus 2022 te werken in een inspirerende omgeving?
Dan is de Sint Lidwinaschool op zoek naar jou!

Vacature
omschrijving

Omvang:

wtf. 0.4 / 0.6

Functie:

leerkracht midden-/ bovenbouw voor 2 dagen, uit te breiden met 1 dag

De Sint Lidwinaschool is een kleine
basisschool in

lesgevende taken groepsoverstijgend en een rol als specialist
Aanstelling:

Minimaal 1 jaar op de Sint Lidwinaschool. Bij goed
functioneren volop baankansen binnen SKO-WF

Zwaagdijk-West. Op
deze school werkt

Salarisschaal L10 / LB

een gemotiveerd

Salarisschaal L11 / LC als je beschikt over een specialisatie

team wat graag

Werkdagen:

maandag / dinsdag / derde dag in overleg

samen met jou zorgt
voor toekomstgericht onderwijs.
Met onze huidige
combinatiegroepen
werken we
doelgericht vanuit de

Wie ben jij?
-

leerlijnen waarin de
individuele leerdoelen van kinderen
het uitgangspunt
zijn. We zijn deze
weg een aantal jaar
geleden ingeslagen
en zijn met elkaar
nog volop in
ontwikkeling om dit
te optimaliseren.
Andere focuspunten
binnen onze school

-

Je wordt enthousiast van vernieuwend onderwijs en dit straal je ook uit.
Je vindt het prettig om invloed te hebben op schoolontwikkeling.
Je bent graag onderdeel van een professioneel maar ook gezellig team.
Je bent kritisch, je geeft je mening en je kan feedback ontvangen.
Je vindt het leuk om samen te werken.
Je bent in staat om een relatie met leerlingen aan te gaan en ze écht te leren
kennen. Je kijkt en luistert goed naar ze en wat je ziet en hoort probeer je te
vertalen naar hun onderwijsbehoeften.
Je bent flexibel en durft snel te schakelen. Werkt iets niet zoals je vooraf had
bedacht, dan stel je bij en pak je door.
Jouw glas is altijd halfvol. Je ziet vooral kansen en uitdagingen.

Wat krijg je van ons?
-

Een gemotiveerd en professioneel team.
Collega’s die hulp bieden en vragen.
Een organisatie waarin geleerd wordt, fouten mogen worden gemaakt en waar
ervaringen met elkaar worden gedeeld.
Leerlingen en ouders die je hartelijk verwelkomen en je meteen het gevoel geven
dat je erbij hoort.
Een unieke werkomgeving in een kleinschalige en overzichtelijke setting.
Ruimte om je als professional te ontwikkelen, individueel en met het team.
Een jaarcontract met uitzicht op vast binnen SKOWF.
Inschaling in L10/LB of L11/LC (als je beschikt over een specialisatie) CAO PO.

zijn het thematisch

Opbouw van functie

wereldoriëntatie

De functie is deels op basis van vervanging en deels vanuit de NPO gelden. De functie
geldt in ieder geval voor het volledige schooljaar. Mochten de mogelijkheden op de Sint
Lidwinaschool na het eerste jaar afnemen en er sprake zijn van wederzijdse
tevredenheid. Dan biedt onze stichting, SKO-WF, jou volop kansen.

onderwijs en het
taal/leesonderwijs.
We hebben de
ambitie om beide

Reageren

met elkaar te

Word jij hier ook zo enthousiast van? Reageren kan door een mail met je motivatiebrief
en CV te sturen naar vacatures@skowf.nl én directie.sintlidwina@skowf.nl onder
vermelding van St. Lidwina. Na ontvangst van jouw motivatie en CV nemen we spoedig
contact met je op.

integreren. Ook
hierin zijn de
afgelopen jaren veel
stappen gezet en we
bouwen dit met jou
graag verder uit.

