
Een tijdelijke bestuursaanstelling;
Arbeidsvoorwaarden conform CAO PO;
Inschaling: leerkracht L10, leraarondersteuner schaal 7, onderwijsassistent
schaal 4-5-6, afhankelijk van de huidige inschaling en ervaring;
Ruimte voor professionele ontwikkeling middels het actuele aanbod van de
CPOW-academie.

Wie is CPOW?
CPOW staat voor Confessioneel Primair Onderwijs Waterland. Wij verzorgen
bijzonder basisonderwijs, algemeen bijzonder Montessori onderwijs, speciaal
basisonderwijs, onderwijs voor nieuwkomers en onderwijs voor 10-14 jarigen op
19 schoollocaties in de gemeentes Purmerend, Waterland, Edam-Volendam,
Landsmeer en Beemster.

Het onderwijsaanbod van CPOW is divers. Al onze scholen laten zien waar wij voor
staan als organisatie. De gezamenlijke waarden die aan ons handelen en onze
keuzes richting geven zijn: vertrouwen, verbondenheid en ertoe doen.

Wat bieden wij onze nieuwe collega's?

Praktische informatie en procedure
Meer informatie over basisschool Kuna Mondo is te vinden op de website:
www.kunamondo.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je contact
opnemen met de directeur Moniek Sanders via m.sanders@cpow.nl. Direct
solliciteren kan natuurlijk ook, stuur dan je motivatiebrief en cv. 

Leerkrachten hebben een lesbevoegdheid (pabo diploma) en aantoonbare ervaring of
opleiding NT2; 
Leraarondersteuners hebben een diploma tot leraarondersteuner (MBO+ of HBO); 
Onderwijsassistenten hebben een MBO-4 diploma; 
Beheersing van de Engelse taal is zeer belangrijk (i.v.m. samenwerking met Oekraïense
leerkrachten); 
Je kunt structuur bieden aan de kinderen; 
Je bent flexibel, niet bang om buiten bestaande kaders te denken en kunt goed
werken in teamverband.

Voor het lesgeven aan de Oekraïense kinderen zoekt basisschool Kuna Mondo per
direct:

Leerkrachten (onder-midden-bovenbouw), leraarondersteuners
en onderwijsassistenten. 

Missie van basisschool Kuna Mondo 
Op Kuna Mondo zijn kinderen die net in Nederland komen wonen van harte welkom. Bij
ons op school leren de kinderen in ongeveer een jaar spreken, schrijven en lezen in het
Nederlands. Ook krijgen ze les in: rekenen, handvaardigheid, muziek en gymnastiek. Er
heerst een positief schoolklimaat zodat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.
Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking staan
hoog in het vaandel. Een prima voorbereiding op het Nederlandse onderwijs!

EAO Over Grenzen
Voor het onderwijs aan de kinderen uit de Oekraine die op dit moment in de regio
Waterland wonen, is EAO Over Grenzen opgericht. Een samenwerking tussen de drie
schoolbesturen OPSPOOR, CPOW en de PSG. Voor de kinderen tussen de 4 en 11 jaar
organiseren we onderwijs waarin plek is voor Oekraïense les en Nederlands, en Engelse
les. 

Voor het onderwijs op Kuna Mondo aan de kinderen uit de Oekraine zijn we op zoek naar
professionals, bij voorkeur met een specialisatie NT2.

Functie-eisen en vaardigheden:

Wees welkom en kom werken op onze warme school !

Vacature
Leerkrachten, leraarondersteuners & onderwijsassistenten


