DE KONINGIN JULIANASCHOOL IS VANAF 1 JANUARI
TOT ZOMERVAKANTIE 2023 OP ZOEK NAAR EEN

LEERKRACHT GROEP 7
WTF 1.0
I.V.M. VERVANGING ZWANGERSCHAPSVERLOF

MEER INFORMATIE:
Voor inlichtingen kun je contact opnemen met
Giralda Broekhuizen-de Jong, directeur
Koningin Julianaschool. Zij is telefonisch
bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag op telefoonnummer: 0341-552284.
Een schriftelijke sollicitatie met een heldere
onderbouwing kun je voor 24 november 2022
sturen aan de directie van de school via het
volgende mailadres: info@vpcoermelo.nl
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op
28 en/of 30 november 2022.
Onze voorkeur gaat uit naar een leerkracht die
de vacature volledig vervuld maar eventueel
splitsen van de baan behoort tot de
mogelijkheden. Bij gelijke geschiktheid krijgen
interne kandidaten voorrang in de procedure.

MEER OVER DE WERKGEVER
De Koningin Julianaschool is een christelijke
basisschool en is een onderdeel van de VPCO
Ermelo. VPCO wil haar leerlingen goed
onderwijs bieden. Dat vraagt om enthousiaste,
deskundige en betrokken collega’s. Daar zijn
wij trots op en willen wij in investeren! De
christelijke waarden en normen zijn voor ons
uitgangspunt voor samen leven en
samen werken.

IN EERSTE INSTANTIE EEN TIJDELIJK DIENSTVERBAND,
MET DE MOGELIJKHEID TOT VERLENGING BINNEN ÉÉN
VAN DE SCHOLEN VAN DE VPCO.

OMSCHRIJVING
De Koningin Julianaschool wil een veilige en leerzame plek zijn voor
leerlingen en medewerkers, dat betekent:
We werken met een enthousiast team van 11 leerkrachten, IB’er,
onderwijsassistent, coördinator plusgroep en directeur.
Er zijn rond de 200 leerlingen.
Voor kinderen die meer uitdaging kunnen gebruiken is er de plusgroep en
bieden we Spaans.
We hebben een goed ingerichte zorgstructuur.
Onze school is naast een ruime en veilige leeromgeving ook een
ontmoetingsplaats waar kinderen kennis en vaardigheden ontwikkelen die
zij nodig hebben in hun weg naar volwassenheid.
We zijn een Kanjerschool.
We passen de EDI-methode toe in ons lesgeven.

WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA DIE:
Van harte kiest voor het protestant - christelijke onderwijs;
Een PABO-diploma heeft.
Enthousiast wil meewerken aan de ontwikkeling van het onderwijs,
procesgericht denkt en werkt.
Onze kernwaarden verantwoordelijk, enthousiasme, uitdaging en
samenwerking zoals beschreven op onze website koninginjuliana.nl
onderschrijft.
Een open houding heeft, graag samenwerkt en goede contacten
kan opbouwen en onderhouden met collega’s, ouders/verzorgers en
externen.

WIJ BIEDEN JOU:
ARBEIDSVOORWAARDEN:

Salaris conform CAO PO, afhankelijk
van opleiding en ervaring;
In eerste instantie een tijdelijk
dienstverband, met de mogelijkheid tot
verlenging binnen één van de scholen
van de VPCO.

Een school met fijne leerlingen, ouders en team;
Een werkomgeving met betrokken en enthousiaste collega’s;
Een team dat volop in ontwikkeling is.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

