
Een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met, bij goed
functioneren en formatieve ruimte, zicht op een benoeming voor
onbepaalde tijd;
Arbeidsvoorwaarden en salaris (L10) conform cao primair onderwijs; 
Persoonlijke begeleiding om jou te ondersteunen en wegwijs te
maken binnen onze organisatie; 
Een aanstelling in een licht en ruimtelijk schoolgebouw met
mogelijkheden; 
Expertise die wij binnen de Toermalijn en CPOW-breed delen; 
Ruimte voor professionele ontwikkeling middels de jaarlijkse studie-
tweedaagse (op locatie) en daarnaast het actuele aanbod van de
CPOW-academie; 
Een plek in een betrokken en gezellig team, dat samenwerkt in het
belang van goed onderwijs en graag activiteiten bedenken die
energie geven.

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 leerkracht?

Praktische informatie en procedure
Voor meer informatie over de school verwijzen we je naar onze website
www.basisschooldetoermalijn.nl of neem contact op met de directeur
Lucie Vos via 06-17470661. Direct solliciteren mag natuurlijk ook! We
ontvangen graag je motivatiebrief en cv via
directie@basisschooldetoermalijn.nl. 

In het bezit is van het diploma leerkracht basisonderwijs; 
Leerlingen weet te motiveren, te begeleiden en uit te dagen; 
Communicatief sterk onderlegd is, 
ICT-vaardig en daarmee in staat is op niveau met ouders en leerlingen te
communiceren; 
Gelooft dat ‘elke leerling ertoe doet’ en dit ook uitstraalt; 
Een teamspeler is; 
Een vooruitziende blik heeft en actief bijdraagt aan ons sterke pedagogisch
klimaat, onderwijsontwikkeling en samenwerking.

De Toermalijn is dé oecumenische basisschool in de Purmer-Noord. De
school telt 395 leerlingen die verdeeld zijn over 16 groepen. Voor groep 3, 4
of 5 zoekt de Toermalijn per 1 augustus 2022 zoekt een:

Enthousiaste en ondernemende leerkracht voor 
de middenbouw

De leukste school van Purmerend Noord! 
Als basisschool richten wij ons onderwijs in aan de hand van onze slogan
“betrokkenheid motiveert leren!”. Hierbij laten wij de kinderen én leerkrachten
eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling. Daarnaast wordt ons onderwijs
gekenmerkt door het met plezier naar school gaan. Wij leggen ons actief toe
op de Kanjertraining, flexibele werkplekken, start- en doel gesprekken,
Leskracht en het werken met Snappet. Ons team bestaat uit 32 leden en vanaf
de zomervakantie ben je van harte welkom om ons team aan te vullen! 

Wij zoeken een leerkracht die:

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.

Kom jij ons betrokken team versterken?

Vacature
Leerkracht 0,2 - 0,4 FTE


