
Een tijdelijke aanstelling van een 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; 
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?

Praktische informatie en procedure
Op www.debinnendijk.nl is informatie te vinden over onze school. Voor
meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Ingrid
Swart, 0299-650392 of stuur direct jouw cv en motivatiebrief naar
i.swart@cpow.nl. De sluitingsdatum van deze vacature is 8 april 2022. 

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.

De school ziet als plek voor het aanleren van zowel goede
basisvaardigheden voor taal en rekenen, als de persoonlijke en brede
ontwikkeling van leerlingen;
Leerlingen de ruimte geeft om zichzelf en elkaar beter te leren kennen;
Actief bijdraagt aan een positief en veilig klimaat op school. Je handelt
daarbij vanuit vertrouwen in leerlingen, ouders en collega’s;
Een Kanjertraining licentie hebt of bereid bent de scholing te volgen;
Enerzijds zorgt voor duidelijke kaders en anderzijds leerlingen de ruimte
geeft om ook zelf keuzes te maken. Je betrekt de leerlingen bij het
leerproces (cognitief én sociaal-emotioneel) en weet een procesgerichte
aanpak in te zetten om leerlingen een stap verder te helpen;
Gericht bent op ontwikkelen: van jezelf, de leerlingen en collega’s. Je durft
kritisch naar jezelf te kijken, staat open voor feedback en doet daar ook
iets mee. Je staat open voor nieuwe (onderwijs)inzichten en durft eigen
inzichten aan te passen;
Een echte teamplayer bent. Jij ziet het samenwerken en samen leren als
een meerwaarde of zelfs voorwaarde voor jouw werk;
Inzetbaar bent in groep 5 tot en met 8 en affiniteit hebt met
combinatiegroepen;
In het bezit bent van een pabo diploma;
Een kanjer met lef bent!

De Binnendijk is een fijne, sfeervolle basisschool in de oude en historische
binnenstad van Monnickendam. We bieden onze 130 leerlingen een veilige
plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Een plek waar ze met
plezier naartoe gaan. 

Onze school heeft een enthousiast, gedreven en professioneel team, waar
specialismes van teamleden steeds meer schoolbreed ingezet worden. Onze
verbetercultuur zorgt ervoor dat we ons onderwijs steeds een beetje beter
maken. Wij hebben per 1 augustus 2022 plek voor:

Een kanjer van een leerkracht! 

Jij past bij ons team als jij:

Kom jij werken op de school waar 'voor elkaar' centraal staat? 

Vacature
Leerkracht midden-bovenbouw 0,8 FTE 
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