RBOB De Kempen zoekt voor het cluster midden:
2 Leerkrachten LA minimaal 0,6 fte (24 uur/wk)

RBOB De Kempen
Stichting De Kempen, organisatie
voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is een organisatie met 14 basisscholen verdeeld in drie clusters, met ruim
3100 leerlingen en zo’n 300 medewerkers. De scholen bevinden
zich in 14 plaatsen in 11 gemeentes.
Drie clusterdirecteuren zijn verantwoordelijk voor de directievoering over de scholen, verdeeld over cluster West, Midden
en Oost. Elke school heeft een locatiedirecteur. Cluster midden wordt
gevormd door Dick Bruna, De Belhamel, ’t Smelleken, Ekenrooi en De
Regenboog .
De organisatie van RBOB De
Kempen is zodanig ingericht dat
deze in staat is flexibel in te
spelen op veranderingen van de
omgeving. Betrokkenheid van
alle geledingen, ieder in zijn eigen verantwoordelijkheid en rol,
is daarvoor onontbeerlijk.
Er wordt gezorgd voor inhoudelijke en organisatorische afstemming en voldoende deskundigheid, opdat de gestelde doelen
verwezenlijkt kunnen worden.

Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u tot 6 december
a.s. sturen naar:
RBOB De Kempen
T.a.v. dhr. M. Swinkels
Provincialeweg 74
5503 HJ Veldhoven
info@rbobdekempen.nl

De scholen in het cluster:
Alle RBOB scholen staan voor kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en maatwerk. Ondersteund door moderne lesmaterialen en de inzet van ICT willen
wij het beste basisonderwijs bieden. We doen dit in moderne en goed geoutilleerde schoolgebouwen. Alle scholen kenmerken zich door een hoge
ouderbetrokkenheid en een professionele samenwerking met interne en
externe partijen. Op een aantal van onze scholen werken we samen met
onze eigen kinderopvangorganisatie ikOOK! en bieden wij dag arrangementen voor onze leerlingen met een goed op elkaar aansluitende pedagogische aanpak.
De functie:
Als leerkracht ben je verantwoordelijk voor het geven van onderwijs en het
begeleiden van leerlingen. Daarnaast lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijs en de schoolorganisaties in het cluster midden. De
leerkracht houdt ontwikkelingen op het vakgebied bij en draagt zorg voor
het op peil houden van de vereiste bekwaamheden. Je bent bereid om op
alle scholen in het cluster midden te werken.
Profielkenmerken:
Je hebt:
PABO diploma eventueel aangevuld met relevante opleidingen bij
een hogeschool (Post-HBO/masterclasses),
Ervaring met lesgeven in combinatiegroepen (is een Pre),
Lef en doorzettingsvermogen.
Je bent:
In staat om zelfstandig les te geven,
Breed inzetbaar,
En voelt je verantwoordelijk,
Pro-actief en een teamplayer,
Communicatief vaardig,
Creatief,
Ondernemend.
Het aanbod:
Het betreft in beginsel een tijdelijk dienstverband tot 1-8-2018. Bij gebleken geschiktheid bestaat de mogelijkheid tot een vast dienstverband met
doorgroeimogelijkheden binnen een organisatie die volop in beweging is.
Functiewaardering conform CAO-PO: schaal LA. De grootte van het dienstverband is bespreekbaar, maar je dient minimaal 0,6 fte beschikbaar te
zijn. Het is een pre als je naast 0,6 fte voor 0,4 (16 uur/week) extra fte
beschikbaar bent voor flexibele inzet.
Informatie:
Meer informatie over ons bestuur en het cluster kunt u vinden via onze
website www.rbobdekempen.nl. Mondelinge informatie kunt u inwinnen
bij dhr Mari Swinkels, Clusterdirecteur (tel. 0653107594).
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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