
Een prettige werkplek met collega’s die voor je klaar staan;
Goede begeleiding;
Leerlingen die je werk de moeite waard maken;
Arbeidsvoorwaarden en salaris (L10) conform cao-po.

Wij bieden:

Word jij enthousiast van deze vacature? 
Solliciteer dan nu! 
Wij nodigen je van harte uit om bij ons te solliciteren en wie
weet word jij onze nieuwe collega!

Neem contact op met Franciene Wennekers, directeur van De
Vlieger via telefoonnummer 0299-641270 of stuur direct je
motivatiebrief en cv naar directie@basisschooldevlieger.nl. 

Meer informatie over onze school lees je op
www.basisschooldevlieger.nl. Je wilt bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen;

Je werkt graag samen, neemt initiatief en
verantwoordelijkheid;
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 
Je bent in staat om een veilig en goed werkklimaat te
realiseren waarbinnen je instrueert, differentieert en de
leerlingen optimaal laat profiteren van het
onderwijsaanbod;
Je bent enthousiast en straalt vertrouwen uit naar kinderen,
ouders en collega’s;
Je denkt mee en helpt bij het verder ontwikkelen van ons
onderwijs;
Je bent in bezit van een Pabo-diploma.

Basisschool De Vlieger is gevestigd in de Purmer-Zuid. De
school telt ruim 300 leerlingen. Wij werken vanuit onze
kernwaarden; samenwerken, veiligheid, betrokkenheid, uniek,
ondernemend en nieuwsgierigheid en daarnaast zijn wij een
Vreedzame School. Wij zijn op zoek naar een leerkracht die
samen met ons de kinderen wil voorbereiden op hun toekomst
door een goede basis te leggen. Iemand die oog en hart voor
kinderen heeft! De Vlieger is een school die kinderen
nieuwsgierig en betrokken laten zijn en waar talenten benut
worden. Zelfstandigheid en welbevinden staan centraal binnen
ons onderwijs. ICT heeft een belangrijke plek in ons onderwijs.
Flexibele werkplekken, het voeren van kind-coachgesprekken
met een digitaal portfolio, onderzoekend leren en
eigenaarschap zijn belangrijke onderdelen in ons onderwijs.

Wat voor leerkracht zoeken wij:

Leerkracht bovenbouw
De Vlieger 0,6fte 

Wij zijn per 1 februari 2022 op zoek naar een enthousiaste en bevlogen leerkracht
die onze bovenbouw komt versterken! 

 

mailto:directie@basisschooldevlieger.nl

