Vacature leerkracht unit 6-7
Voor Samenwijs Willibrordus in Diessen zijn wij per 1 augustus a.s. op zoek naar een enthousiaste
leerkracht voor het invullen van een vacature in de unit 6-7.
Wtf 0,4250
Werkdagen maandag en dinsdag

Wat ga je doen?
Wtf 1,0000
Je bent leerkracht in een van de drie units 6-7, waarbij je samenwerkt met enthousiaste collega’s.
Samen met die collega’s geef je vorm aan het unitonderwijs in groep 6-7, waarbij je groepsoverstijgend
werkt en de kinderen daar waar mogelijk op niveau instructie geeft.
Wie zoeken we?
• Een leerkracht die enthousiast is;
• Een leerkracht die energie krijgt van samenwerken;
• Een leerkracht die open staat voor vernieuwend onderwijs;
• Een leerkracht die wil werken op een echte dorpsschool.
Wat bieden wij jou?
• Een leuke en gezellige groep kinderen;
• Een superleuke werkplek met betrokken collega’s;
• Beloning volgens salarisschaal 10 binnen de CAO PO.
Heb je vragen? Stel ze gerust!
Frank van Geet (directeur Samenwijs Willibrordus opvang & onderwijs) staat voor je klaar om ze te
beantwoorden. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 13259612.
Solliciteren
Ben jij net zo enthousiast als wij? Stuur dan voor 27 juni 2021 je motivatie en CV naar:
f.vangeet@stichtingsamenwijs.nl .
Over de locatie
Samenwijs Willibrordus onderwijs is een echte dorpsschool met ongeveer 275 kinderen uit Diessen en
Baarschot. Binnen Samenwijs Willibrordus werken opvang en onderwijs samen om kinderen van 0 tot einde
basisschool binnen één gebouw te begeleiden, op te voeden en te laten leren. Wij werken toe naar één
gezamenlijke pedagogische visie op normen, waarden en manieren van omgaan met elkaar. Meer
informatie over onze locatie vind je hier.
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Over stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs
Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs verzorgt opvang en onderwijs in Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Haghorst,
Middelbeers en Hilvarenbeek, voor ongeveer 1800 kinderen. In onze visie ontwikkelt het kind zich optimaal in een
doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar. In onze Samenwijscentra wordt gewerkt met één team voor kinderopvang en
basisonderwijs. Meer informatie vind je op www.stichtingsamenwijs.nl

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten
voorrang.
Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.
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