VACATURE
De Agnietenschool is een groeiende innovatieve school in Elburg. Het innovatieve
schoolconcept draagt zorg voor een optimale ontwikkeling van de leerlingen. We werken vanuit
thema’s in 3-jarige stamgroepen, waarbij we de kinderen echt centraal stellen. Onze leerlingen
zoeken met ingang van 23 maart 2018 tot aan de zomervakantie een juf of meester voor de
bovenbouw. Het betreft hier een vervanging van een zwangerschapsverlof in de bovenbouw,
waar er bij goed functioneren zicht is op een vaste aanstelling binnen de SKO.

Groepsleerkracht bovenbouw voor groep 6,7 en 8 (0,4) i.v.m.
zwangerschapsverlof
Wij bieden:
• Een uitdagende baan, waarbij het ontwerpen van onderwijs aan leerlingen centraal
staat.
• Een modern schoolconcept waar persoonlijke ontwikkeling en groei een ‘must’ is voor
kind en leerkracht.
• Thematisch onderwijs, waarbij het ontwikkelen van executieve functies centraal staan.
• Kunstzinnige vorming, wetenschap en techniek in ateliers.
• Onderwijs van nu, waarbij het leerproces ondersteund wordt met complexe
opdrachten.
We zijn op zoek naar een enthousiaste leerkracht die:
• een hoge mate van zelfsturing in zich heeft.
• feedback kan geven en coachende kwaliteiten heeft.
• in staat is om te sturen op het proces.
• energie krijgt van het ontwerpen van onderwijs.
• ondernemend is en op zoek gaat naar uitdagingen.
• interpersoonlijk sterk en sensitief is.
Meer informatie kunt u krijgen bij de directeur (Erwin Dekker) van de school; Tel: 0525684400 of 0615468434 (privé); e-mail: e.dekker@agnietenschool.nl.
De sluitingstermijn voor het inzenden van de brieven met cv is maandag 12 februari 2018. Met
geschikte kandidaten zal een gesprek worden gepland op donderdag 15 februari 2018 vanaf
09.00. De vraag aan geïnteresseerde sollicitanten of zij deze datum alvast willen reserveren.
Sollicitatiebrieven sturen naar: Scholengroep Katholiek Onderwijs (SKO) Flevoland en Veluwe
t.a.v. Erwin Dekker: e.dekker@agnietenschool.nl met een cc naar Sophia Kroon, adviseur HRM:
sophia.kroon@skofv.nl Een klassenbezoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure,
indien sollicitanten geen interne opleiding hebben gehad of onbekend zijn bij de
Agnietenschool.

