Stichting Meerwerf Basisscholen
is per direct op zoek naar
Invallers mét lesbevoegdheid!
Wie zijn wij?
Stichting Meerwerf Basisscholen biedt openbaar onderwijs door heel Den Helder en Julianadorp.
Kwalitatief hoogstaand en innovatief inspirerend openbaar onderwijs bieden voor alle
basisschoolleerlingen van Den Helder en Julianadorp. Dat is de missie van Meerwerf Basisscholen.
Lees meer over onze misie en ons koersplan op www.meerwerf.nl
Invallen bij Meerwerf
Voor onze scholen zijn wij doorlopend op zoek naar invallers. Wil jij lesgeven op hét openbaar
onderwijs van Den Helder? Ben je je aan het oriënteren welke onderwijsvorm en school bij je past, of
wil je nog even niet gebonden zijn aan vaste dagen? Dan is werken als invaller bij Stichting Meerwerf
Basisscholen wellicht iets voor jou. Daarbij geldt dat onze invallers eerder op de hoogte worden
gebracht van openstaande vacatures bij Stichting Meerwerf Basisscholen, omdat vacatures bij ons
eerst intern worden verspreid, alvorens ze extern gaan. Hierdoor heb je als invaller toch een streepje
voor en kan je op een vaste plek bij ons in dienst komen, indien dit tot je wensen behoort!
Als invaller ben jij iemand die:
● op invalbasis wil werken, waarbij je zelf aangeeft hoeveel dagen per week je beschikbaar
bent
● plezier haalt uit lesgeven en daarbij een grote bijdrage levert aan onze kinderen
● voorstander is van openbaar onderwijs
Wat vragen wij:
● Je bent in het bezit van het diploma leraar basisonderwijs of je rond dit schooljaar nog je
studie af.
● Je vindt het belangrijk dat kinderen zich mogen en kunnen ontwikkelen.
Wat bieden wij:
● Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Primair Onderwijs .
● De aanstelling gaat in overleg, afhankelijk van jouw mogelijkheden/wensen.
Reageren:
Wil jij als invaller werken bij Stichting Meerwerf Basisscholen?
Stuur dan nu direct je C.V. incl. een korte motivatie waarin je ook vertelt per wanneer je beschikbaar
bent en op welke dagen naar j.muse@meerwerf.nl t.a.v. Jennifer Muse (HRM Stichting Meerwerf
Basisscholen).

