
Doorlopende begeleiding;
Onderwijs is afgestemd op het puberbrein;
Vakoverstijgend leren;
Duidelijke focus op het verbeteren van het leren, actief en
doelbewust;
Reflecteren op leren; 
Creativiteit en zelfredzaamheid;
Persoonsvorming.

Een aanstelling van een jaar met, bij goed functioneren en
formatieve ruimte, uitzicht op een vaste aanstelling;
Een aanstelling met minder fte is bespreekbaar;
Een pioniers werkplek;
Arbeidsvoorwaarden en salaris (schaal 11) conform cao primair
onderwijs; 
Ruimte voor professionele ontwikkeling middels o.a. de CPOW-
academie, training en begeleiding voor Curriculum 10-14, coaching
op de werkplek.

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.

Waar staan wij voor?

Wat bieden wij onze nieuwe collega?

Praktische informatie en procedure
Meer informatie over onze school is te vinden op www.vitacollege.nl.
Mocht je nog meer willen weten, dan kun je contact opnemen met
Karina Birksteiner via 0299-476699 of solliciteer direct door jouw cv en
motivatiebrief te sturen naar werken@cpow.nl. Solliciteren kan tot en
met 3 juli 2022. 

Een onderwijsbevoegdheid PO heeft;
Actief betrokken is om in een team van professionals innovatief onderwijs
te blijven ontwikkelen;
In staat is om te bepalen welke onderwijs- leerstrategieën een leerling kan
activeren;
Leerlingen stimuleert tot kritisch en creatief denken en in gesprek gaat
over hun eigen leerproces;
Een positieve, sociale veilige omgeving schept met duidelijke afspraken en
verwachtingen, die het leren bevorderen;
Een leerkracht die leerling, ouders, school met elkaar kan verbinden om het
leerproces te ondersteunen;
Een leerkracht die actief betrokken is bij het creëren van een
verbetercultuur, waarmee je van elkaar leert en samen met collega’s en
leerlingen ervoor zorgt dat het onderwijs continu in ontwikkeling blijft.

Ben jij die enthousiaste en bevlogen leerkracht die per augustus 2022 ons
team komt versterken? In samenwerking met CPOW en de Purmerendse
Scholengroep is sinds augustus 2021 een school voor 10-14 onderwijs
gestart. Voor deze school zoeken wij een leerkracht die de handen uit de
mouwen wil steken om samen met een team van PO en VO-collega’s, voor
deze regio, een nieuwe onderwijsconcept vorm te geven.

Het Vita College 
Het Vita College is een school voor kinderen van 10 t/m 14 jaar. Kinderen van
groep 7 & 8 van het basisonderwijs en klas 1 & 2 van het voortgezet onderwijs
vormen samen één school.

In de periode van 10 tot 14 jaar zijn er flinke verschillen in ontwikkeling tussen
kinderen, op zowel fysieke, cognitief als sociaal emotioneel gebied. Het ene
kind heeft net wat meer tijd nodig om tot bloei te komen en te ontdekken wat
bij hem of haar past, het andere kind is eerder toe aan een nieuwe en
uitdagende leeromgeving. Daar is een school voor nodig waar leerlingen vanuit
vertrouwen en eigenaarschap in een doorlopende leerlijn hun kennis en
vaardigheden ontwikkelen en hun persoonlijke groei versterken.

Wij zoeken een collega met lef die: 

Geloof jij in de kracht van onderwijs?

Vacature
Leerkracht 0,8/1,0 FTE


