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Narcisstraat 1
8255 BS Swifterbant
(0321) 321 355
directie@kbsgolfslag.nl
www.kbsgolfslag.nl

Vacature
Ervaren parttime leerkracht
0.4 – 0.6 WTF instroomgroep
met ingang van 1 januari 2019
Voor onze instroomgroep zijn we op zoek naar een ervaren leerkracht, die ons team komt
versterken. De instroomgroep start na de kerstvakantie.
Ben jij ontwerper van onderwijs? Dan komen we graag met je in contact!

Je bent onze kandidaat als je:
•

beschikt over een flinke dosis werklust, humor en enthousiasme

•

ervaring hebt in het kleuteronderwijs

•

open staat voor vernieuwing

•

goed kan samenwerken

•

kundig bent in het observeren en signaleren van leerbehoeften van het jonge kind

•

ondernemend bent

•

gemotiveerd bent jezelf verder te ontwikkelen en je expertise uit te dragen naar collega’s

Onze visie op het werken met jonge kinderen:
Op De Golfslag vinden we het belangrijk om jonge kinderen een beredeneerd, opbrengstbewust
aanbod te bieden, passend bij de leer- en ontwikkelingsbehoeften van de kleuterfase, zodat zij
voldoende toegerust het onderwijs in groep 3 kunnen volgen.

KBS De Golfslag is:
•

een school in ontwikkeling in Swifterbant

•

een school met 210 leerlingen verdeeld over 9 groepen

•

een Katholieke school waar met respect en waardering voor verschillen met elkaar wordt
omgegaan

•

een school met een sterk team van onderwijsprofessionals waar met veel enthousiasme,
humor en bevlogenheid wordt gewerkt

•

een school waarin contacten met en inzet van ouders als erg belangrijk wordt ervaren

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 29 oktober een cv en motivatie naar Erik van Turnhout, schoolleider van KBS De
Golfslag, directie@kbsgolfslag.nl. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Erik
of kijk op www.sko.nl of www.kbsgolfslag.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

