Wij zoeken
leerkrachten voor:
Groep 6 (WTF 0,6)
en
Groep 1 t/m 8 (WTF 0,6)
(andere WTF is bespreekbaar *)

Met uitzicht op een vast
contract binnen
onze stichting
RBOB De Kempen

Leerlingenraad:
“Een juf of meester op onze
school moet gezellig,
grappig, aardig, geduldig
en sociaal zijn en ook met
speciale kinderen om
kunnen gaan die soms wat
meer uitleg nodig hebben.”

Toon lef en solliciteer!
Wil jij samenwerken vanuit een open communicatie met leerlingen,
leerkrachten, ouders en betrokken partners? Dan is OBS De Klimop de
werkplek voor jou!
De Klimop is een school met ongeveer 240 leerlingen met diverse
achtergronden. Wij staan voor kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en
maatwerk. Leren doen we een leven lang, alleen en samen met anderen.
Leren is ook doen! Eigenaarschap speelt hierbij een belangrijke rol.
Wij bieden onze leerlingen een veilige en uitdagende leeromgeving.
Diversiteiten in leerlingen en leraren bieden kansen. We streven naar een
optimale ontwikkeling op cognitief en sociaal-emotioneel gebied waarbij
fouten maken mag en successen worden gevierd.

Wij zoeken leerkrachten die:
Flexibel en daadkrachtig zijn
Kennis en ervaring willen opdoen in verschillende groepen
In het bezit zijn van een PABO-diploma
Lef en doorzettingsvermogen hebben
Communicatief vaardig zijn

Wij bieden
een warme omgeving waar
out of the box denken en
jezelf blijven ontwikkelen
centraal staan

Persoonlijk contact en
ouderbetrokkenheid staan
bij ons hoog in het vaandel

Kun jij je helemaal vinden in bovenstaande punten? Reageer dan snel!
Stuur voor 3 januari 2021 je motivatie voorzien van cv en foto naar:
info@obsde-klimop.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Angela van den Boomen (locatiedirecteur) +31 (0)497-620008.
Gesprekken vinden plaats op woensdag 6 januari in de namiddag en avond.

OBS De Klimop | Dooleg 18 | 5541 GH | Reusel
*De WTF van 0,6 kan aangevuld worden naar 1,0 voor de vervangerspool van RBOB

