
Een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met, bij goed
functioneren en formatieve ruimte, uitzicht op een vast
dienstverband; 
Arbeidsvoorwaarden en salaris (in overleg L10 of L11) conform cao
primair onderwijs; 
Een enthousiast en gezellig team;
Persoonlijke begeleiding om jou te ondersteunen en wegwijs te
maken binnen onze organisatie; 
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 leerkracht?

Praktische informatie en procedure
Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van SBO Het
Plankier: www.sbohetplankier.nl of neem contact op met de directeur
Bernlef Knossen via 0299-772396. Direct solliciteren mag natuurlijk
ook! Stuur je motivatiebrief en cv naar b.knossen@cpow.nl. 

In het bezit is van een pabo diploma;
Voorspelbaar is en structuur kan bieden aan onze leerlingen;
Affiniteit heeft met het werken met kinderen in de onderbouw;
Een leergierige, enthousiaste en ondernemende houding heeft;
Uitdagingen ziet in het werken met kinderen in het speciaal basisonderwijs;
Gewenst gedrag benadrukt en kinderen positief benadert;
Kritisch naar zichzelf kan kijken;
Flexibel is en niet bang om buiten bestaande kaders te denken;
Bekend is met handelingsgericht werken en met het werken vanuit een
ontwikkelingsperspectief;
Bij voorkeur ervaring heeft in het speciaal basisonderwijs of kennis wil
maken met het SBO;
Beschikt over flexibiliteit, humor, relativeringsvermogen en in teamverband
kan samenwerken;
Onderwijskundig kan differentiëren.

Altijd al in het SBO willen werken?  SBO Het Plankier is per 1 augustus 2022
of zo snel als mogelijk op zoek naar een:

Enthousiaste, ondernemende en flexibele leerkracht 
(groep/bouw is in overleg)

De leukste SBO school! 
Het Plankier is een school voor speciaal basisonderwijs met een oecumenische
achtergrond. Het biedt onderwijs aan leerlingen die niet passend geholpen
kunnen worden binnen het reguliere onderwijs. De visie van de school op
onderwijs is, dat elk kind recht heeft op het onderwijs, dat hij of zij nodig heeft.
Drie kernwaarden zijn daarbij de basis voor het onderwijs én voor de
ondersteuning van de leerlingen. Deze zijn: Samen- Sterk-Uniek.

Wij zoeken een leerkracht die:

Door samenwerking sterk en uniek ! Kom jij ons team versterken? 

Vacature
Leerkracht 0,4/0,6/0,8 FTE


