Integraal Kindcentrum De Delta
Hoornstraat 1
1324 SH Almere
036 5330237
dir.delta@skofv.n
www.iksdedelta.nll

Vacature
Interim Leerkracht Specialist (ILS)
0.6 WTF (0.4 groep 7-8 en 0.2 interimopdracht) - Per direct
Wil jij een professionele bijdrage leveren aan de kwaliteit van ons onderwijs? Voor IKC De
Delta zijn wij op zoek naar een leerkracht die gespecialiseerd is in gedrag en
groepsdynamiek. Naast het lesgeven in groep 7-8, coach jij ons team om het concept
van De Vreedzame School te implementeren. Ben jij ontwerper van onderwijs? Dan
komen we graag met je in contact!
Jij bent onze kandidaat als je:
• in het bezit bent van een Pabo-diploma en post HBO-opleiding
• beschikt over een specialisme op het gebied van omgaan met gedrag, omgaan met
conflicten, gedrag- en groepsplannen schrijven
• beschikt over coachende vaardigheden
• werkervaring hebt op verschillende scholen
• gemotiveerd bent jezelf verder te ontwikkelen en je expertise uit te dragen naar collega’s

IKC De Delta
Kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar hebben op IKC De Delta een vertrouwde omgeving waar
ze van jongs af aan samen leren en spelen. Door gezamenlijke creatieve en sportieve projecten en
het samen vieren, voelen zij zich echt thuis. Bovendien kennen wij de kinderen door en door. We
zien de kwaliteiten en weten precies op welk vlak zij extra uitgedaagd kunnen worden of juist extra
ondersteuning nodig hebben.

De Vreedzame School
Een Vreedzame school is een school, waarin iedereen (leerlingen, (ondersteunend) personeel en
ouders) zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor de school en op een respectvolle, positieve
manier met elkaar omgaat. Met de kinderen maken we daarbij duidelijke afspraken over hoe ze
zich op school horen te gedragen. De school gelooft er in dat het team elkaar nodig heeft om te
bereiken waar we voor staan. Is dit ook jouw visie? Solliciteer dan snel!

Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe
De school maakt onderdeel uit van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKO).
Als koploper in de regio is SKO sterk gericht op innovatie, samenwerking en individuele autonomie.
SKO biedt het kader, samen ontwerpen we de inhoud.

Wil jij samen met ons het onderwijs ontwerpen?
Stuur dan voor 5 oktober een cv en motivatie naar Kim Verkerk, Adviseur HRM via
kim.verkerk@skofv.nl. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Kim of kijk op
www.sko.nl of www.ikcdedelta.nl.
Sollicitatiebrieven per post kunnen gestuurd worden naar:
Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKOFV)
t.a.v. Kim Verkerk, adviseur HRM
Postbus 608, 8200 AP Lelystad

