Kom werken op een kleine dorpsschool met ambitie!
In verband met het vertrek van een collega naar het SBO zoeken we vanaf 1 april een

leerkracht in groep 1-2 (wtf 0,6)
De Bosbergschool
De Bosbergschool is een kleinschalige moderne basisschool in het groene Hollandsche Rading. Ons
team bestaat uit 12 collega’s met een passie voor onderwijs en kinderen. Wij hebben vier
combinatiegroepen. Wij werken vanaf groep 4 met Snappet. Dit jaar wordt er ook een wetenschap
en techniek lokaal gerealiseerd.

Ben jij toe aan een leuke baan
in een toffe omgeving?
Dan zoeken we jou!
Je herkent je in het volgende:
• Jij bent een enthousiaste leerkracht voor onze kleuters
• Je bent in staat om talenten te ontdekken, kweken en versterken
• Jij bent doelgericht, beschikt over een actieve werkhouding en bent sterk in samenwerken
• Je stimuleert leerlingen op zowel cognitieve-, creatieve- als de sociaal-emotionele
vaardigheden
• Je ziet nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs als een uitdaging en pakt deze met beide
handen aan
• Je bent bekend met of bereid je te verdiepen in ParnasSys, Kijk, IPC en De Vreedzame school.
• Je werkt graag in een rijke leeromgeving met de natuur binnen handbereik
• Je denkt en doet actief mee met de activiteiten van de school en draagt het beleid zichtbaar
uit.
Wij bieden jou:
• 23 fantastische, lieve leergierige kleuters (groep 1-2)
• Professionele, betrokken en gezellige collega’s met humor
• Wij zijn een Vreedzame school met een positieve sfeer en open communicatie
• Onze ouders zijn zeer betrokken bij de activiteiten in de school.
• Een nauwe samenwerking met de collega’s op school, van de BSO en de peuteropvang
• De werkdagen zijn in overleg (0,6 wtf) en op termijn is uitbreiding mogelijk

Wij werken met het vijf gelijke dagen model. De school begint om 8:30 en de leerlingen zijn uit om
14:00. Op maandag- woensdag- en vrijdagmiddag werk je volgens het IPC concept. Een concept
waarbij jij als leerkracht en de kinderen in hun kracht worden gezet.
Mail je motivatie en CV naar de directeur van de school, Wilco Veldhuizen:
directie.bosberg@proceon.nl (www.bosbergschool.nl)
Arbeidsvoorwaarden: Je wordt aangesteld bij stichting Proceon, waar de Bosbergschool onder valt. De CAO PO is van toepassing en
daarnaast vinden we persoonlijke ontwikkeling een groei belangrijk. Zie ook https://proceon.nl/artikelen/arbeidsvoorwaarden
Salariëring vindt plaats in schaal L10 (max € 3.910 bij een fulltime dienstverband)

