Basisschool De Fonkeling zoekt een:
Coach (leerkracht) Tweede Stroming, groep 4/5

WTF
1,0

Ingangsdatum
4 februari 2019

Werkdagen
maandag tot en met vrijdag

Wie we zijn:
De Fonkeling telt ruimt 800 leerlingen en biedt haar leerlingen de keuze
tussen twee onderwijsvormen. Op De Fonkeling krijgen de leerlingen
Engels vanaf de kleutergroepen (VVTO). Zonder CES willen wij niet
werken.

Wij bieden:
Een uitdagende job in een ambitieus en gedreven team waarbij geen
enkele dag hetzelfde is, we elkaar met respect behandelen, de koffie en
thee prima smaken en we met zijn allen proberen mooi onderwijs neer
te zetten, passend bij elke leerling.

Betrokkenheid, eigenaarschap en welbevinden zijn erg belangrijke pijlers
waar ons onderwijs op rust. Durf anders les te geven en leer ook zelf.
Uitdagend hè!?

Met jou samen ontwikkelen we ons onderwijs 2.0 wat net even anders is
en krijg je de ruimte om ons te verrassen.

Website: www.defonkeling.nl

Wie we zoeken:
Een coach die
 Fulltime beschikbaar is
 Meer brengt dan haalt
 Bruist van ideeën maar ook hulp durft te vragen
 Een combinatiegroep een uitdaging vindt
 Zijn mannetje staat of een mannetje is
 Het proces belangrijker vindt dan het product
 Beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 Cambridge Engels heeft c.q. wil halen
 Samen met collega’s het beste uit een kind wil halen

Het betreft een benoeming voor dit schooljaar met vooruitzicht op een
vaste aanstelling.
Past dit bij jou?
Ga je er meteen voor dan kun je je sollicitatiebrief met CV uiterlijk 22
januari mailen naar vacature.bsdefonkeling@saamscholen.nl
Wil je graag eerst wat meer informatie over deze afwisselende functie,
neem dat gerust contact op met Luciënne Pourrier via mailadres:
luciennepourrier@saamscholen.nl
We willen, als je bij de eerste selectie van kandidaten zit, graag op
dinsdagmiddag 29 januari met je in gesprek. De gesprekken worden
ingepland tot uiterlijk 18:00 uur. Wil je hier alvast rekening mee
houden?

