
Arbeidsvoorwaarden conform cao PO en salaris in schaal L10;
Een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met, bij goed
functioneren en formatieve ruimte, uitzicht op een vaste aanstelling;
Ruimte voor professionele ontwikkeling; 
Een betrokken en enthousiast team dat samenwerken belangrijk
vindt. 

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
Voor informatie kun je contact opnemen met Ingrid van Koningsbruggen
of Marjolijne Mulders: directie@klim-opschool.nl of bel gerust: 
0299-421969. 

Sollicitatiebrieven met CV ontvangen wij graag voor 20 januari 2023 via
de mail.

Wij zijn een oecumenische basisschool met ongeveer 450 leerlingen in de
wijk Overwhere in Purmerend;
Wij hebben dit schooljaar 18 groepen waarvan 5 kleutergroepen;
Wij zijn een enthousiast, professioneel en veranderingsbereid team;
Een school waarbij de stem van de leerling centraal staat.

Wij werken in de onderbouw met spelend en ontdekkend leren;
Wij werken met leerpleinen waar de leerlingen onder begeleiding, op een
andere manier, werken aan dezelfde leerdoelen;
Onze verbetercultuur is erop gericht om iedere dag samen een beetje
beter te worden.

Ben jij een betrokken, enthousiaste en innovatieve leerkracht die graag
samenwerkt? Dan zijn wij dit schooljaar nog op zoek naar jou! Per direct
zoeken wij een:

Leerkracht onderbouw, groep 1-2

Wie zijn wij? 

Hoe werken wij?

Wat vragen wij van jou?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste leerkracht die grote betrokkenheid
toont voor het jonge kind.  Je bent werkzaam in een groep 1-2. De onderbouw
op de KlimOp bestaat uit 5 groepen 1-2 en twee groepen 3. Er is een nauwe
samenwerking en het onderwijs wordt voornamelijk vanuit thema’s
aangeboden.  Spreekt ons onderwijsconcept jou aan, twijfel dan niet om te
reageren!

Kom jij werken op de school waar veiligheid, verbondenheid en
verantwoordelijkheid de basis is?

Vacature
Leerkracht onderbouw 1,0 FTE
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