Ben jij de bevlogen leerkracht voor een school met ambitie?
Stichting ICBO-Uithoorn zoekt voor basisschool De Kwikstaart een

Leerkracht (wtf 1.0)

Onze school

De functie

Basisschool De Kwikstaart staat in Uithoorn,
in een jonge woonwijk en heeft rond de 560
leerlingen.

Wij hebben ruimte voor twee fulltime leerkrachten
voor onze midden– en bovenbouw. De invulling van
de werkzaamheden zal in overleg plaatsvinden.

Het team bestaat uit 36 enthousiaste medewerkers, die samen het onderwijs vorm geven. De ambitie van de school is hoog en we
nodigen je uit om hier samen met ons verder
invulling aan te geven.

Functie-eisen

Op De Kwikstaart wordt gewerkt vanuit de
visie:
Kinderen stimuleren en motiveren om met
hun onderzoekend vermogen het maximale
uit hun mogelijkheden te halen. Op sociaal,
cognitief en creatief gebied.
Het motto van de stichting is: ‘Durf jezelf te
zijn’. Dit geldt voor zowel de kinderen, de ouders als voor de medewerkers. Voor de leerkrachten betekent dit concreet dat zij
eigenaarschap en autonomie ervaren.

Wij zoeken een leerkracht die:
•

In het bezit is van een onderwijsbevoegdheid

•

Mee wil werken aan de verdere ontwikkeling
van de school

•

Affiniteit heeft met de waarden en normen van
het interconfessionele onderwijs

•

Met gevoel voor humor in het leven staat

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende baan op een moderne
school in De Randstad op de grens van het Groene
hart.
Een enthousiast team dat heel divers is van opbouw.

Als kernwaarden hanteren wij: aandacht, bevlogenheid, vertrouwen en eigenheid. Voor
ons zijn dit geen loze kreten, maar waarden
die onderdeel uitmaken van de cultuur die wij
nastreven en waarover wij met regelmaat de
professionele dialoog voeren.

Begeleiding en ruime nascholingsmogelijkheden.

Datum:

In overleg

Spreekt dit je aan? Voel je je thuis bij deze
gedachten en deze cultuur? Wij nodigen je
graag uit voor een gesprek!

Inschaling:

Conform de CAO-PO, LA/LB

Kijk voor meer informatie over de school op
de website:

www.dekwikstaart.nl

Aantal uren:

40

Dienstverband: In eerste instantie tijdelijk, maar
bij goed functioneren uitzicht op
vast

Heb je interesse?
Reageer dan door een mail te sturen naar de
personeelsfunctionaris: monique@icbo-uithoorn.nl,
voorzien van je motivatie en CV.
Wij reageren direct.

De stichting ICBO-Uithoorn bestaat uit drie scholen, De Kwikstaart, Het Duet en De Vuurvogel. Het beleid van de stichting is erop gericht dat
de scholen een onderscheidend profiel ontwikkelen waarbij de scholen een hoge mate van autonomie hebben om dit te realiseren.

