
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;
Persoonlijke begeleiding om jou te ondersteunen en wegwijs te
maken binnen onze organisatie;
Een dynamische werkomgeving in een modern schoolgebouw;
Een fijne werkplek met een betrokken team dat met elkaar hard
werkt aan de kwaliteit van het onderwijs;
Ruimte voor professionele ontwikkeling middels o.a. 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?

Praktische informatie en procedure
Kijk voor meer informatie over onze school op www.pcbdehoeksteen.nl.
Je kunt ook contact opnemen met directeur Batje van den Brink via
020- 4820660 / 06 17341687 of direct solliciteren door jouw
sollicitatiebrief en CV voor dinsdag 17 mei 2022 op te sturen naar
directie@pcbdehoeksteen.nl. 

In het bezit is van het diploma leerkracht basisonderwijs;
Denkt in kansen;
Bewust en met passie werkt aan kwaliteit;
Hoge verwachtingen heeft van zichzelf en van de leerlingen;
Affiniteit heeft met kinderen in de bovenbouw;
Enthousiast is en open staat voor nieuwe ontwikkelingen;
Flexibel en een teamplayer is.

Per 1 augustus 2022 zoekt basisschool De Hoeksteen een: 

Leerkracht voor de middenbouw 

De leukste school van Landsmeer! 
Jezelf kunnen zijn, daar gaat het om op De Hoeksteen. Dit geldt voor de
leerlingen, maar ook voor het personeel. 

De Hoeksteen is een christelijke basisschool in de dorpskern van Landsmeer,
waar kinderen gezien en gehoord worden, de talenten van kinderen zo goed
mogelijk worden aangesproken en waar de kinderen in de gelegenheid zijn om
hun leervragen te onderzoeken. Wij willen een school zijn waar kinderen leren
te ontdekken hoe ze steeds weer nieuwe uitdagingen kunnen aangaan en
kunnen groeien.

De Hoeksteen is een groeiende school met ongeveer 200 leerlingen, waar
leerlingen, ouders en teamleden een betrokken en veilige schoolgemeenschap
vormen.

Ben jij die betrokken, nieuwsgierige en enthousiaste leerkracht en ben jij op
zoek naar uitdaging in de middenbouw, dan ben je bij ons van harte welkom. 

Wij zoeken een collega die: 

Kom jij werken op de school waar jij jezelf kunt zijn?

Vacature
Leerkracht 0,6 FTE
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