
Een ervaren duo collega;
Een betrokken, enthousiast en warm team dat
samenwerken belangrijk vindt;
Een prettige leer- en werkomgeving, zowel voor kinderen als
voor medewerkers;
Arbeidsvoorwaarden en salaris (L10) conform CAO Primair
Onderwijs;
Ruimte voor leren en professionale ontwikkeling met o.a. de
CPOW-academie;
Extra ondersteuning in de groep door een
onderwijsassistent;
Een maatje om je te ondersteunen en wegwijs te maken
binnen de school;
Een verbetercultuur; samenwerken en samen leren. 

Basisschool Trifolium in Purmerend – De Gors zoekt van 1
maart tot en met in ieder geval 31 juli een leerkracht
voor de middenbouw in verband met een
zwangerschapsverlof (verlof loopt t/m 15 oktober 2022).
Het gaat om een tijdelijke aanstelling waarbij er binnen
CPOW mogelijkheden zijn om ook in het nieuwe
schooljaar werkzaam te blijven. 

Bijna klaar met de (I)pabo? Ben je er klaar voor om
zelfstandig voor de klas te staan? Dan staan wij er open
voor om met je in gesprek te gaan! 

Trifolium is een sfeervolle warme school met ongeveer 200
kinderen, verdeeld over 9 groepen. Door de kleinschaligheid
kennen alle kinderen en leerkrachten elkaar. Dit schept een
klimaat waar kinderen zich veilig en erkend voelen. 

Wij bieden:
Wij zijn een flexibel team dat denkt in oplossingen. De vacature
bestaat uit 2 dagen groep 6, 2 dagen groep 4 en een dag
ondersteuning. 

Daarnaast bieden wij: 

Bekend is met EDI (Expliciete Directe Instructiemodel);
Affiniteit heeft met waardengedreven onderwijs;
Vanuit onze missie van GROEI naar BLOEI werkt met de kinderen,
het team en de ouders. Waarbij je de kernwaarden Geluk, Respect,
Ondernemend, Empathisch en Intrinsieke motivatie een warm hart
toedraagt;
Bij de zaakvakken ervaring heeft met onderzoekend leren en zin
heeft om middels de methode IPC (International Primary
Curriculum) daarmee aan de slag te gaan;
Het voeren van kindgesprekken vanzelfsprekend vindt;
Bekend is met burgerschapvorming, welke wij uitvoeren binnen de
lessen van de Vreedzame School.

Een verbindende persoonlijkheid heeft en een teamspeler is;
Goed kan plannen en organiseren;
Proactief is, oplossingsgericht denkt en houdt van sparren;
Kijkt vanuit kansen en mogelijkheden; 
Graag wil leren van en met elkaar en dit in bordsessies en het kijken
bij elkaar in de klassen met elkaar deelt (traject leerKRACHT);
Beschikt over professionele communicatieve en sociale
vaardigheden.

Wij zoeken iemand die:

Wij verwachten dat onze nieuwe collega: 

Trifolium is een trots lid van de Stichting Confessioneel Primair
Onderwijs Waterland (CPOW). Deze stichting is verantwoordelijk voor
het onderwijs op 19 schoollocaties in de gemeente Purmerend, Edam,
Ilpendam, Landsmeer, Marken, Monnickendam en Beemster. Geloof in
onderwijs, je doet ertoe, vertrouwen en verbondenheid zijn de
kernwaarden van CPOW. 

Ben je nieuwsgierig en wil jij mogelijk onze nieuwe collega
worden?
Bekijk alvast dit filmpje om een digitale indruk te krijgen:
https://youtu.be/qRr1oW55gdg . Ook op onze website is er meer te
lezen over de school. Je kunt ook contact opnemen met de directeur
Femke Tump via 06-17049480 of stuur direct jouw CV en
motivatiebrief naar info@bs-trifolium.nl. Bij geschiktheid, vindt het
eerste oriënterende gesprek binnen 2 weken, na het geven van je
reactie plaats. 

Leerkracht middenbouw

Trifolium fte 0,4- 1,0 

https://youtu.be/qRr1oW55gdg

