
Geïnteresseerd geworden of meer weten? Neem
gerust contact op met Minou Koppies, directeur
van De Klokbeker via 088-7997017 of kijk op
onze website www.klokbeker.com.

Stuur je schriftelijke sollicitatie met een
heldere onderbouwing en voorzien van cv voor
15 oktober naar info@klokbeker.com. 

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op
woensdag 19 oktober.

WIJ  ZOEKEN EEN COLLEGA DIE :

WIJ  B IEDEN JOU:

Prachtig gelegen aan de rand van de hei in Ermelo, staat het hoofdgebouw
van basisschool de Klokbeker. De Klokbeker is een grote, christelijke
basisschool, verdeeld over twee locaties. Op dit moment hebben we 14
groepen en gaan er zo'n 350 kinderen naar onze school.  

Op de Klokbeker werken we samen aan waarde(n)vol onderwijs. We zijn
trots op onze school waar we met  aandacht en plezier lesgeven en
samenwerken. Wij helpen onze kinderen om zichzelf en de ander te zien om
zo hun eigen identiteit en talent te ontdekken en ontwikkelen. 

Ons onderwijs is opgebouwd rondom drie pijlers: 1. de basisvaardigheden
lezen, rekenen en taal 2. burgerschap & rentmeesterschap en 3.
wetenschap & techniek. Samen werken wij aan een professionele organisatie
waarin het vakmanschap van de leraar en daarmee de kwaliteit van het
onderwijs, centraal staat. 

Op de Klokbeker vormen de christelijke
waarden en normen het uitgangspunt van de
omgang met de kinderen, ouders en elkaar. 

Onze kernwaarden zijn gelijkwaardigheid,
respect en luisteren naar elkaar. 

We werken vanuit een positieve benadering:
wat gaat goed en hoe versterk je jouw talent? 

Wij geloven dat vertrouwen en verbinding de
basis vormen om tot leren te kunnen komen.

De Klokbeker is onderdeel van de Stichting
Voor Protestants Christelijk Onderwijs Ermelo.
Binnen VPCO doen we met elkaar ons best om
de kinderen met zorg in een veilige omgeving
kennis en vaardigheden bij te brengen. Dat
vraagt om enthousiaste, deskundige en
betrokken collega’s.

Een fijne school met enthousiaste en betrokken collega's 
Een team dat gericht is op de ontwikkeling van goed onderwijs 
Een team dat gericht is op samenwerking 
Begeleiding bij de start in ons team
Mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen  
De gelegenheid om gebruik te maken van jouw talenten

Salaris  conform CAO PO, afhankelijk van
opleiding en ervaring.

WIJ HEBBEN PLEK VOOR EEN
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OMSCHRIJVING

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld.

MEER INFORMATIE

ARBEIDSVOORWAARDEN

MEER OVER DE  WERKGEVER

Een PABO-diploma heeft
Bewust kiest voor het protestants - christelijke onderwijs
Handelingsgericht en opbrengstgericht kan werken
Beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden
Een positieve bijdrage kan leveren aan schoolontwikkelingen 
Onze kernwaarden onderschrijft

 MAANDAG -DINSDAG -WOENSDAG
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 DONDERDAG - VRIJDAG 

Het combineren van beide functies is mogelijk. 


