KBS Crescendo zoekt per 1 augustus 2018

Meerdere toppers van leerkrachten
KBS Crescendo is een grote reguliere basisschool in Muziekwijk van Almere Stad en is één van de 11 katholieke
basisscholen in Almere. De school telt op dit moment 270 leerlingen, 21 enthousiaste personeelsleden en per 1 augustus
een nieuwe, ervaren en enthousiaste directeur. KBS Crescendo maakt deel uit van de Scholengroep Katholiek
Onderwijs Flevoland en Veluwe. De naam Crescendo komt voort uit de muziek en betekent “sterker worden, groeien”.
Wij willen dat ieder kind kan doorgroeien naar een evenwichtige persoonlijkheid.
Voor een uitgebreide beschrijving van de school, zie onze website www.kbscrescendo.nl.
Crescendo heeft plaats voor meerdere leerkrachten. De sollicitatiecommissie komt graag in gesprek met kandidaten
die breed inzetbaar zijn. De huidige ruimte zit in de onderbouw en de midden/bovenbouw.
Qua omvang gaat de voorkeur uit naar mensen die graag (bijna) full-time willen werken, er is ook ruimte voor kleinere
aanstellingen.
Wij zijn op zoek naar dé juf of meester die:







persoonlijke aandacht heeft voor kinderen en betrokken is
aandacht heeft voor kwaliteit
de visie van onze school onderschrijft
beschikt over goede communicatieve vaardigheden
beschikt over een flinke dosis werklust en humor
beschikt over een flexibele, stressbestendige, daadkrachtige en integere instelling

Wij bieden:






een fantastische en gezellige school waar een harmonieuze sfeer heerst
actieve en betrokken ouders
een leerteam voor collegiale ondersteuning
een professioneel team dat je van harte welkom heet en over de nodige humor beschikt
begeleiding door een coach en directie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Boudewijn Hogeboom (interim directeur) of een van de MT-leden;
Shalinie (onderbouw), of Monique (bovenbouw), telefoonnummer 036-5360982 (school) of 06-55898553.
Jouw mail met CV kun je tot uiterlijk11 juni 2018 sturen naar KBS Crescendo, t.a.v. b.hogeboom@kbscresenco.nl en cc.
naar sophia.kroon@skofv.nl onder vermelding van “sollicitatie lk Crescendo”. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in
week 25.

