
Voor inlichtingen kun je contact opnemen met
Michiel Fokkelman, directeur Bernhardschool.
Hij is telefonisch bereikbaar op maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag op
telefoonnummer: 0341-551624. 

Een schriftelijke sollicitatie met een heldere
onderbouwing kun je voor 08 december 2021
sturen aan de directie van de school via het
volgende mailadres:
dir.bernhardschool@vpcoermelo.nl

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in
overleg met de kandidaten. 

Voor meer informatie kun je onze website
bezoeken. www.bernhardschoolermelo.nl

Onze voorkeur gaat uit naar een leerkracht die
de vacature volledig vervuld. 

WIJ  ZOEKEN EEN COLLEGA DIE :

WIJ  B IEDEN JOU:

De Bernhardschool in Ermelo is een gezellige dorpsschool in Ermelo-West
met een prettige sfeer, waar kinderen zich thuis voelen. Op dit moment
hebben we 8 groepen en gaan er zo'n 180 leerlingen naar onze school. 

De kernwaarden van onze school zijn: Ontwikkelingsgericht en Duurzaam.
Deze kernwaarden zijn de basis voor ons onderwijs. Zo werken wij in de
middagen door de hele school met rijke thema’s. Daarnaast zijn we trots op
ons prachtige nieuwe plein en onze eigen moestuinen.
We werken in de kleutergroepen vanuit ontwikkelingsgerichte thema's. 

Op de Bernhardschool werken we goed samen in een enthousiast en prettig
team. Er is veel ruimte voor extra ondersteuning door leerkrachtondersteuners
en een klassenassistent. 

Groep 1/2A is een leuke kleutergroep die veel samenwerkt met groep 1/2B. 

Kiest voor het protestant - christelijke onderwijs; 
Een PABO-diploma heeft;
Enthousiast wil meewerken aan de ontwikkeling van onze school. 
Onze kernwaarden onderschrijft; 
Een open houding heeft, graag samenwerkt en goede contacten
kan opbouwen en onderhouden met collega’s, ouders/verzorgers en
externen;
Goed kan samenwerken; 
Zin heeft om in groep 1/2 te werken!

De Bernhardschool is een christelijke
basisschool. Onze school kenmerkt zich door
thematisch onderwijs, een groen schoolplein,
groep 9 (plusgroep), KiVa, moderne methodes
zoals Staal en Snappet, samenwerking met
KleurRijk (Kinderopvang, peutergroep en
voorschoolse en naschoolse opvang). 
De Bernhardschool is onderdeel van de VPCO
Ermelo. VPCO wil haar leerlingen goed
onderwijs bieden. Dat vraagt om enthousiaste,
deskundige en betrokken collega’s. De
christelijke waarden en normen zijn voor ons
uitgangspunt voor samen leven en
samen werken.  

Een school met fijne leerlingen, ouders en team;  
Een werkomgeving met betrokken en enthousiaste collega’s;
Een team dat volop in ontwikkeling is;
Mogelijkheden om na de vervanging bij ons te blijven werken.

Salaris conform CAO PO, afhankelijk van
opleiding en ervaring;
In eerste instantie is het een vervanging
i.v.m. ziekte, maar bij gebleken
tevredenheid kan er gekeken worden of er
ook mogelijkheden zijn voor een
aanstelling na deze vervanging.

DE BERNHARDSCHOOL IS  VANAF 1  JANUARI  2022 OP
ZOEK NAAR EEN

INVALLEERKRACHT
(GROEP 1/2)

WTF 0 .9125 ( IN  OVERLEG)
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Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


