Vacaturemelding schooljaar 2021-2022
Algemene gegevens:
Naam school:

Kindcentrum de Rots

Gevestigd te:

Geldrop

Contactpersoon:

Sjef de Win

Telefoonnummer en mailadres
contactpersoon:

06-83709750

Informatie school:

Wij zijn een basisschool voor leerlingen van 4 tot en met 12
jaar in de wijk De Coevering in Geldrop-Mierlo. Op onze
kleurrijke school staan wij open voor verschillende culturen
en achtergronden. Wij bieden onderwijs en opvang: we
werken samen met de peuterspeelzaal en kinderopvang.
Sinds maart 2015 zitten we samen met onze partners in
een nieuw, modern gebouw. Hier kan iedereen
samenwerken. In het gebouw is rekening gehouden met onze
visie. Zo worden de lokalen verbonden met een
tussenruimte, die leerlingen de gelegenheid geven om in
stilte te werken. De centraal gelegen leerpleinen geven
ruimte voor zelfstandigheid, ontmoeting en samenwerking.

Gegevens met betrekking tot de vacature:
Datum ingang:

6 september 2021

Omvang (in wtf):

1,0000

Omschrijving werkzaamheden
en/of groepen waaraan les moet
worden gegeven:

Wat vragen wij van jou?
-

Werkervaring en denkniveau op HBO niveau met een
afgeronde Pabo opleiding

-

Affiniteit met kleuters

-

Een professionele en open houding naar je collega’s

-

Een voorbeeldfunctie richting jouw leerlingen

-

Je bent instaat hulp te vragen indien nodig

Je herkent jezelf in de volgende competenties

-

Je bent gestructureerd

-

Je bent flexibel

-

Je hebt een positieve houding

-

Je bent betrokken

-

Je bent communicatief vaardig

-

Je staat stevig in je schoenen

-

Een teamspeler met gevoel voor humor

Wat bieden wij:
-

Een enthousiast team

-

Betrokkenheid

-

Ondersteuning

-

Een leuke gezellige werksfeer

-

Humor

Gewenste roosterdagen:

Reacties welkom tot (datum):
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Zie jij jezelf terug in bovenstaande vacature, dan
nodigen wij je van harte uit om te reageren. Je
motivatiebrief en cv kun je tot uiterlijk 23 juni richten
aan: sjef.dewin@eenbes.nl
Voor vragen betreffende de inhoud van de functie kun je
contact opnemen met Sjef de Win via 06-83709750.

