Word jij de vliegende kiep op onze scholen?
Solliciteer dan op de vacature

Structurele
invalleerkracht
(ingangsdatum en werkuren en -dagen in overleg)
Jij wilt graag veel ervaring opdoen in het onderwijs en een kijkje nemen op verschillende
scholen. Binnen onze stichting is dat mogelijk!
Op onze drie scholen word je ingezet tijdens de groepsbesprekingen, bij uitval door ziekte of
om korttijdelijke vacatures op te vangen. De ene dag sta je voor de groep bij onze allerjongsten
en de dag erna kun je zomaar les staan te geven bij de achtstegroepers. Onze scholen hebben
alle drie hun eigen couleur locale dus ook in dat opzicht heb je variatie in je werk.
Een fijne bijkomstigheid is dat je als structurele invalleerkracht geen groepsverantwoordelijkheid draagt en verzekerd bent van vaste werkdagen.
Onderschrijf jij de grondslag van onze stichting van harte en
wil jij je met enthousiasme inzetten om het onderwijs op onze
scholen doorgang te laten vinden? Heb jij zin in persoonlijke
ontwikkeling en vind je het fijn om zowel in de onder- als in de
bovenbouw te kunnen werken? Indien gewenst heb je ook de
ruimte om je voorkeuren aan te geven.
Wij bieden je een uitdagende en afwisselende baan waarin je
bijdraagt aan de groei van onze kinderen, maar zelf ook steeds
kunt groeien. Je krijgt een tijdelijk contract met uitzicht op een
vast contract. Werkuren en -dagen worden in overleg
vastgesteld. Arbeidsvoorwaarden en salaris conform CAO PO.
Stichting De Planthof staat voor christelijk-reformatorisch
onderwijs op basisscholen. Er zijn 3 scholen met circa 700
leerlingen aan Stichting De Planthof verbonden.
Kijk voor meer informatie over onze scholen op de websites

Gameren

| School met de Bijbel

Leerbroek

| Eben-Haezerschool

Poederoijen

| Juliana van Stolbergschool

Neem voor meer informatie contact op met onze directeur-bestuurder dhr. John Witvliet (0623705896). Wil je solliciteren? Stuur jouw sollicitatiebrief met CV graag zo spoedig mogelijk naar
bestuur@planthofscholen.nl.
Delkant 4
5311 CJ Gameren

www.planthofscholen.nl
Onze scholen: www.schoolgameren.nl | www.julianavanstolberg.nl | www.ebenhaezerleerbroek.nl

