LEERKRACHT
GEZOCHT
Bovenbouw | 0,6 - 0,8 FTE

Een inclusieve samenleving
start bij een inclusieve
school.

Wat verwachten wij van jou?
Jij vraagt naar wat kinderen nodig hebben en dat weet je te vertalen naar een onderwijsaanbod
Jij biedt kinderen gelijke kansen door een ongelijke aanpak
Jij begrijpt dat opbrengstgericht werken niet alleen gaat om cijfers en resultaten
Jij weet wat het betekent om samen te werken met collega’s en de omgeving
Jij behoudt de gezonde balans tussen professionele werklust en persoonlijk welbevinden
Jij bezit een creatieve geest en 21e- eeuws gedrag
Jij bent in het bezit van een lesbevoegdheid (PABO of diploma lerarenondersteuner); (potentiële) zij-instromers
mogen ook reageren.
Wat bieden wij?
Een tijdelijke benoeming tot de zomervakantie 2023 en vervolgens hopelijk richting een vaste benoeming.
0,6 – 0,8 FTE.
Een groep van enthousiaste leerlingen en ouders
Een team in ontwikkeling met veelzijdige expertise
Een uitdagende en dynamische werkplek met leren van en met elkaar
Inschaling conform de CAO-PO
Een baan met uitdaging!
Meer informatie?
Neem contact op met onze directeur, René Stallinga, voor meer
informatie over de school en vacature. Tel: 06-52692091
Interesse?
Stuur je motivatie en CV z.s.m. naar
directiebaardwijk@leerrijk.nl

Basisschool Baardwijk
Balade 7
5142 WX Waalwijk
0416 760 136

Over basisschool Baardwijk:
De school is in ontwikkeling op het gebied van
kwaliteit en didactiek. Er heerst een zeer plezierig
pedagogisch klimaat en we ervaren
de kinderen en ouders als zeer dankbaar.

Het team van Bs. Baardwijk gaat samen met ouders een
onderwijsaanbod ontwikkelen dat kinderen voorbereidt op
hun toekomst. Een inclusieve samenleving start bij inclusief
onderwijs! Een samenleving waarin mensen dezelfde
kansen en mogelijkheden hebben, ongeacht hun
achtergrond, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau,
godsdienst, seksuele voorkeur en ongeacht of ze een
ziekte of beperking hebben.
Bs Baardwijk valt onder stichting Leerrijk! Zie website voor
meer informatie over de stichting Leerrijk! www.leerrijk.nl

