We zijn per 1 augustus 2018 op zoek naar een aantal
leerkrachten middenbouw en bovenbouw (m/v)
Wie zijn we?
Christelijke Basisschool de Hoeksteen is een onderdeel van de VCPO. We zijn groeiende en zijn
verspreid over twee locaties in Spijkenisse.
De school staat van oudsher positief bekend in Spijkenisse. In totaal dragen 25 leerkrachten een
steentje bij aan het onderwijs van de bijna 300 leerlingen.
We hebben ons de afgelopen jaren verdiept in Pedagogisch Tact en bieden Unit onderwijs aan en
hebben geconcludeerd dat we ons onderwijs nog beter kunnen aanbieden. De juiste dingen doen op
het juiste moment, ook in de ogen van de kinderen. We hebben geleerd dat goede onderlinge
afstemming, flexibiliteit en communicatieve vaardigheden een grote bijdrage leveren aan het
succesvol verder ontwikkelen van onze school.
Wat vragen we?






Je bent in het bezit van een PABO-diploma.
Je bent iemand die teamwork wil leveren.
Je bent communicatief sterk.
Je hebt een sterke pedagogische en didactische basis.
Je respecteert de Christelijke identiteit.

Wat bieden we?







Een salaris conform de CAO primair onderwijs.
Een dynamisch en collegiale werkkring.
Een sfeervolle school met veel structuur en rust.
Een veilige leeromgeving.
Enthousiaste ouders.
Eigentijdse, moderne methoden waarbij rekening gehouden wordt met de verschillen tussen
leerlingen.

Word jij onze nieuwe collega?
Ben jij gericht op een relatie met oog voor de individuele leerbehoefte van elk kind? Ben jij een
teamplayer en dan ook nog innovatief, flexibel en proactief? Dan nodigen we je uit bij ons te komen
werken!
Wil je solliciteren of meer informatie?
Je kunt solliciteren door vóór 14 mei 2018 je motivatiebrief met CV te mailen naar Danielle Ferber,
Hrm-adviseur: dferber@vcpo-spijkenisse.nl.
Neem gerust contact op met Martin Ooms, schooldirecteur, als je meer informatie wenst,
directie@dehoeksteen-vcpo.nl of via telefoonnummer: 0181-622 742
Meer informatie over de school:
www.dehoeksteen-vcpo.nl

Meer informatie over de VCPO Spijkenisse:
www.vcpo-spijkenisse.nl

