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Leerkracht groep 1/2 

Trifolium (fte 0,6 - 1.0)

een onderbouwteam dat het gezamenlijk opzetten van het
onderwijs aan het jonge kind vanzelfsprekend vindt;
een betrokken en enthousiast team dat samenwerken
belangrijk vindt;
een prettige leer- en werkomgeving, zowel voor kinderen als
voor medewerkers;
een tijdelijke aanstelling (1 jaar) met na een jaar - bij goed
functioneren - zicht op een benoeming voor onbepaalde tijd;
arbeidsvoorwaarden en salaris (L10) conform cao primair
onderwijs;
ruimte voor professionele ontwikkeling middels o.a. de
CPOW-academie.

Trifolium is een trots lid van de Stichting Confessioneel Primair
Onderwijs Waterland (CPOW). Deze stichting is verantwoordelijk
voor 16 basisscholen in Purmerend, Edam, Ilpendam,
Landsmeer, Marken en Monnickendam. CPOW richt zich op het
hoogst haalbare op het gebied van welzijn, kennis, vaardigheden
én talentontwikkeling van onze kinderen in de snel
veranderende maatschappij.

Deze vacature wordt intern en extern opengesteld, waarbij
interne kandidaten bij gelijke geschiktheid de voorkeur genieten. 

Wil jij onze nieuwe collega worden?
Voor meer informatie over de school verwijzen we je naar onze
website www.bs-trifolium.nl. Je kunt ook contact opnemen met
de directeur Femke Tump via 06-17049480 of stuur direct jouw
CV en motivatiebrief naar info@bs-trifolium.nl. Solliciteren kan
tot en met maandag 21 september 2020. 
In verband met de maatregelen ten aanzien van het inperken
van het coronavirus, volgt er nog informatie over wanneer en
hoe de sollicitatiegesprekken gaan plaatsvinden.

affiniteit heeft met waardengedreven onderwijs en mee wil
werken om dat op onze school nog verder uit te bouwen;
onze missie van GROEI naar BLOEI ondersteunt, vanuit de
visie Gelukkige, Respectvolle, Ondernemende, Empathische,
Intrinsiek gemotiveerde kinderen, ouders en leerkrachten;
de kwaliteitszorg wil helpen versterken;
het voeren van kindgesprekken en het werken met
portfolio’s als meerwaarde ziet in het leerproces;
burgerschapvorming binnen de kaders van de Vreedzame
School vorm geeft;
bereid is om vanuit het traject leerKRACHT aan de slag te
gaan met de schoolontwikkeling.

een sfeervolle, warme school met ongeveer 200 leerlingen.
Trifolium kenmerkt zich door de kleinschaligheid. Leerlingen
en leerkrachten kennen elkaar. Dit schept een klimaat
waarin kinderen zich veilig en erkend voelen;

Basisschool Trifolium in Purmerend zoekt per 19-10-2020
een enthousiaste en fijne leerkracht voor groep 1/2.

Ben je (bijna) in het bezit van een PABO diploma en lijkt
het je een uitdaging om samen onze derde kleutergroep
op te starten, dan zoeken wij jou! 

Het onderwijs aan het jonge kind
Op Trifolium vinden wij het belangrijk dat de leerlingen vanuit
hun nieuwsgierigheid geprikkeld worden om enthousiast te
werken en te spelen vanuit thema's, daarbij staat spelend leren
in onze onderbouw centraal. Voor de thema's gebruiken wij
kleuteruniversiteit als bronnenboek om een uitdagende,
betekenisvolle leeromgeving te creëren. De kerndoelen van het
SLO zijn onze leidraad.

Wij zoeken iemand die:

Wij bieden:

http://www.bs-trifolium.nl/

