Gezocht: Leerkrachten die vanuit de BestuursInvalPool willen
werken binnen onze regio.
Stichting Samenwijs is op zoek naar Leerkrachten die vanuit onze BestuursInvalPool willen werken op
de scholen van Samenwijs, Edu-Ley en Boom. Deze 3 besturen met samen ongeveer 16 scholen
willen kennis maken met jou en jou de kans bieden om vanuit deze Pool door te groeien naar een
baan binnen een van onze scholen.
Welke collega zoeken wij?
• een fijne en gemotiveerde collega die zich samen met het team inzet voor iedere individuele
leerling;
• een collega die in gedrag en houding een bijdrage levert aan onze kernwaarden: Samen Veilig
Groeien.
Wat vragen wij?
• een afgeronde opleiding voor de functie waar je op solliciteert;
• je bent pedagogisch en didactisch bekwaam. Je weet leerlingen te binden en te inspireren;
• je kunt ontwikkelingsgericht denken en denkt creatief mee in mogelijkheden;
• je bent vaardig in klassenmanagement en in staat om gedifferentieerd te werken, waarbij je

afstemt op de behoeften van de leerlingen;
• je beschikt over goed ontwikkelde reflectieve en communicatieve vaardigheden
• je bent in staat om zelfstandig, maar ook in teamverband je werk te doen.

Wat bieden wij?
Naast de reguliere arbeidsvoorwaarden, voor deze functie, uit de cao po bieden we meer. Je gaat
deel uitmaken van een enthousiast team dat bestaat uit gemotiveerde en betrokken collega’s. Waar
nodig word je begeleid of gecoacht en bieden we je een traject voor startende leerkrachten aan.
Heb je vragen? Stel ze gerust!
Willem Jan van Keulen (directeur Samenwijs Starrebos) staat voor je klaar om ze te beantwoorden.
Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-30357542 of per mail w.vankeulen@stichtingsamenwijs.nl
Wil je solliciteren?
Ben jij net zo enthousiast als wij? Stuur dan zo spoedig mogelijk je motivatie en CV naar
w.vankeulen@stichtingsamenwijs.nl. Een filmpje waarin je jezelf voorstelt mag natuurlijk ook!
Mail vandaag, we nemen snel contact met je op om wederzijdse mogelijkheden te verkennen.

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.
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