SBO Tobiasschool - vrijeschool voor speciaal basisonderwijs

Vervangingsvacature - klassenleerkracht klas 4 (groep 6)
0,8 fte

Maandagmorgen, 10 uur. Uit de grote zaal achterin het schoolgebouw klinkt gezang van zo’n 50 leerlingen, de hele
Tobiasschool. Vlak ervoor hebben de vier klassen nog periode-onderwijs gehad in hun eigen lokaal (het themagerichte onderwijs
wat de leerlingen iedere ochtend gedurende meerdere weken hebben). Na koor en de pauze staan er weer vakken op het
programma: tekenen, koken, taal, rekenen en houtbewerken zijn er maar een paar van. Hoofd-hart-handen, alles komt aan bod.
In ons gebouw zijn we graag bezig met authentieke zaken, zowel op pedagogisch als didactisch gebied. De overzichtelijke ruimte
en kleine klassen maken dat we met de essentie bezig kunnen zijn: de relatie met de leerling. In de vakken staat het aanleren
van vaardigheden waar je een leven lang wat mee kan centraal.
Per direct zijn wij op zoek naar een enthousiaste, daadkrachtige en flexibele

klassenleerkracht klas 4 (groep 6)
De collega die wij zoeken zal gedurende minimaal 4 dagen voor de klas staan, het betreft een dienstverband van minimaal 0,8
fte.
Wij bieden:
 Een afwisselende functie waarbij er ruimte is voor eigen initiatief binnen een enthousiast team;
 Een school waarin intensieve en collegiale samenwerking PO / VO een belangrijk fundament is.
 Een school die haar onderwijs ontwikkelt door reguliere- en vrijeschool invloeden te combineren;
 Een salariëring schaal L11 conform cao-po;
Wij zoeken een daadkrachtige leerkracht die:
 De PABO / PABO voor de vrijeschool heeft afgerond;
 Ervaring heeft met lesgeven;
 Affiniteit en/of ervaring heeft met kinderen met een ontwikkelingsvraag;
 Over een professionele houding en goede gespreks- en samenwerkingsvaardigheden beschikt;
 Goede contactuele eigenschappen heeft in de omgang met ouders en collega’s;
 Een teamspeler is, maar die ook uitstekend zelfstandig kan werken;
 De bereidheid heeft om te ontwikkelen in vrijeschoolonderwijs.

Graag zien wij uw reactie tegemoet.
Sollicitaties kunt u sturen naar:
Dhr. Maarten C. Blokker
030 6916931
www.tobiaszeist.nl
m.blokker@tobiaszeist.nl

