
Een maatje om jou te ondersteunen en wegwijs te maken binnen
onze school;
Een fijne werkplek met enthousiaste en betrokken collega’s;
Een verbetercultuur; samenwerken en samen leren;
Arbeidsvoorwaarden en salaris conform CAO Primair Onderwijs;
Een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met, bij goed
functioneren en formatieve ruimte, uitzicht op een vast
dienstverband (dit geldt voor externe kandidaten).  

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
Wil jij onze nieuwe collega worden? Ga dan naar
www.basisschooldeblauwester.nl voor meer informatie over onze
school.

Je motivatie en CV ontvangen we graag zo snel mogelijk, uiterlijk voor 4
juli 2022 via het mailadres w.scholten@cpow.nl. 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met
Wendy Scholten, directeur van De Blauwe Ster via 0299-653588. 

Een teamspeler is en een verbindende persoonlijkheid heeft;
Kundig is in het begeleiden en coachen van kinderen;
Goed kan plannen en organiseren;
Empathisch is;
Een balans weet te creëren tussen verantwoordelijkheid geven aan de
kinderen en zelf de regie nemen, zodat het kind eigenaar wordt gemaakt
van zijn/haar eigen leerproces;
Proactief is en oplossingsgericht;
Denkt in kansen en oplossingen. 

De leerkrachten en leraarondersteuner van de groepen 6/7/8 werken
intensief samen, aangezien er gedurende de middag groepsdoorbroken
wordt gewerkt;
Er wordt gewerkt met leerpleinen waar kinderen onder toezicht werken;
De leerkracht voert kindgesprekken met de leerlingen, waarbij de
ontwikkeling van de executieve functies een grote rol speelt.

Basisschool De Blauwe Ster in Monnickendam zoekt per 1 augustus een:

Ambitieuze en daadkrachtige leerkracht voor groep 6

Een van de leukste scholen in Monnickendam! 
Basisschool De Blauwe Ster is een Oecumenische basisschool gevestigd in het
groene hart van Monnickendam. De school telt zo’n 250 leerlingen verdeeld
over 10 basisgroepen. Op De Blauwe Ster wordt gewerkt met duidelijke kaders
waarbinnen ruimte is voor autonomie, dit geldt voor zowel de teamleden als de
leerlingen. We zijn op zoek naar een leerkracht die een teamspeler is en het
belangrijk vindt kinderen de ruimte te geven zich te ontwikkelen tot
zelfbewuste leerlingen. 

Wij zoeken een leerkracht die: 

Wat maakt De Blauwe Ster bijzonder?

Kom jij werken bij onze gezellige school  in Monnickendam? 

Vacature
Leerkracht 0,4 FTE

http://www.basisschooldeblauwester.nl/
mailto:w.scholten@cpow.nl

