Van 1-11-2019 t/m 16-03-2020 zoeken wij een enthousiaste

Leerkracht voor groep 1 (1,0 wtf)
Basisschool De Sporckt
Wie zijn we?

Wat zoeken we?

Wat bieden we?

Geïnteresseerd?

Xpect Primair

Basisschool De Sporckt staat in de wijk
Tuindorp/Kievit en telt zo’n 450 leerlingen,
verdeeld over 18 groepen en een team van
ruim 40 personeelsleden. Wij werken
vanuit vier stelregels. Een vertrouwde en
veilige omgeving, actief en doelgericht
leren, persoonlijke ontwikkeling en
educatief partnerschap.

▪ Een enthousiaste en ervaren leerkracht
voor de onderbouw;
▪ Je hebt aantoonbare ervaring in het
werken met jonge kinderen in de groepen
1 en 2;
▪ Iemand die fulltime beschikbaar is voor
een periode van vijf maanden;
▪ In bezit van een lesbevoegdheid voor het
basisonderwijs.

▪ Een tijdelijk invulling van een
zwangerschapsverlof voor
vijf maanden;
▪ Ondersteuning, begeleiding en
professionalisering naar behoefte;
▪ Een uitdagende werkplek op
basisschool De Sporckt in een gezellig
en professioneel schoolteam;
▪ Salariëring conform de CAO PO.

Stuur dan een motivatiebrief
en CV vóór 1 oktober 2019 naar
jos.montulet@xpectprimair.nl

Xpect Primair bestaat uit twintig nauw
samenwerkende authentieke, autonome,
sociaal-katholieke scholen voor primair
onderwijs. Om kinderen optimaal te laten
ontwikkelen is niet alleen een prettige,
veilige en duurzame leeromgeving nodig,
maar ook een goede samenwerking tussen
school, ouders en andere partijen. Xpect
Primair wil midden in de Tilburgse
samenleving staan en zoekt daarom de
samenwerking actief op.

Wij onderscheiden ons doordat we de
groepen 1 en 2 hebben gesplitst.
Daarnaast wordt er groepsoverstijgend
gewerkt met de groepen 3. Komend
schooljaar gaan wij het spelend leren
verder vormgeven in de groepen 1 t/m 4.
Voor meer informatie zie onze website.

De gesprekken vinden plaats met
Jos Montulet (directeur), Catharina
Kolen (leerkracht) en Erika
Verhoeven (ouder) op
maandagmiddag en/of avond van 7
oktober 2019.
Meer informatie over deze
vacature?
Jos Montulet
Directeur Basisschool De Sporckt
013-571 08 43 of 06-44 566 582
Meer informatie over de school?
www.sporckt.nl

‘De kracht van verbinding’
is daarbij ons leidende principe.
Authentiek, open, solidair en vertrouwen
zijn onze kernwaarden
www.xpectprimair.nl

