Gezocht i.v.m. ziektevervanging; Leerkracht onderbouw voor 32-40 uur
Dr. Jac. P. Thijsseschool “SPORTIEF EN MARITIEM”
De Dr. Jac. P. Thijsseschool staat in het hartje van de wijk ‘De Visbuurt’. Op onze school leren we de
kinderen hoe we op een goede en respectvolle manier met elkaar om gaan. De Vreedzame School is
hierbij ons leidraad. Daarin zoeken we ook de verbinding met de buurt, zodat we een Vreedzame
School zijn in een Vreedzame Wijk.
Ons profiel is ‘Sportief en Maritiem’, naast sterk degelijk onderwijs op de kernvakken besteden we
veel aandacht aan sport, sportief gedrag en onze maritieme omgeving. Onze school heeft dan ook
een unieke samenwerking met Koninklijke Marine.
Functie Leerkracht
Wij zijn op zoek naar een ervaren leerkracht, die zin heeft om op onze mooie Dr. Jac. P. Thijsseschool
te werken. Je bent de leerkracht van groep 1/2 (duo functie, 3 dagen) en werkt 1 dag in groep 3/4. Je
bent onderdeel van ons fijne team, waar je warm ontvangen zult worden en waar je een maatje zult
krijgen die jou wegwijs maakt binnen onze school.
Functie-eisen
● Je beschikt over een afgeronde PABO-opleiding
● Je hebt min. 1-3 jaar werkervaring als leerkracht in het primair onderwijs.
● Je specialisme ligt bij het jonge kind
● Je bent in ieder geval vanaf januari 2021 beschikbaar, eerder mag ook.
Wat bieden wij
● De vacature betreft een vervanging, waarbij de periode van vervanging nog onduidelijk is.
● Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Primair Onderwijs .
● Aanstellingsomvang en periode gaat in overleg, waarbij een jaarcontract tot de
mogelijkheden behoort.
Reageren
Heb jij interesse? Stuur dan meteen je motivatie, samen met je C.V. naar: j.muse@meerwerf.nl.
Voor meer informatie over de vacature kun je direct telefonisch contact opnemen met
Wietske Darphorn, Locatieleider via 0223-613772 of per mail: directie@jpthijsse.meerwerf.nl

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid geniet intern de voorkeur.

