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Voo r  ons  i n t eg raa l  k indcen t rum  'De  Tr i ange l '  z i j n  we  pe r  d i r ec t ,  o f  u i t e r l i j k

pe r  1  december  2021  op  zoek  naa r  een  l ee r k r ach t  voo r  groep  1 /2 .   

Z O E K  J I J  O N S ?  W I J  Z O E K E N  J O U !

Wie zijn wij?
VPCO Eerbeek is een kleinschalige vereniging. Er vallen twee Christelijke scholen onder en

een eigen kinderopvangorganisatie. Onze kinderen leren cognitieve, sociaal-emotionele,

culturele en 21-eeuwse vaardigheden. Dit kunnen wij niet alleen, maar doen wij samen met

ouders!

Wie zoeken wij?
Je geniet van het lesgeven aan het jonge kind en zoekt hierin de samenwerking met je

collega's van de andere kleutergroepen. Je vindt het fijn om te werken vanuit doelen en

kijkend naar kinderen stem je je lesprogramma af passend bij het thema van 'Vier keer Wijzer'.

Je vindt het belangrijk om de ontwikkeling van kinderen te volgen en ziet het kind om wie het

is. Je geeft het kind vertrouwen en mogelijkheden om zijn talenten te ontwikkelen. Daarbij

stimuleer je het eigenaarschap van kinderen. Je geeft kinderen veiligheid, want je bent ervan

overtuigd dat kinderen die zich veilig voelen het best tot leren komen! Verder beschik je over

een Pabo diploma of een certificaat van een opleiding waarmee de bevoegdheid kan worden

aangetoond. 

Een regulier dienstverband voor het

huidige schooljaar met zicht op een vaste

aanstelling voor onbepaalde tijd bij goed

functioneren. 

Een parttime dienstverband; 0.5 WTF,

lesgevende taken op maandag, 

Inschaling voor deze functie in L10,

afhankelijk van je werkervaring conform

de CAO Primair Onderwijs. 

Wat bieden wij?

        dinsdag om de week en woensdag.

Enthousiast geworden? Stuur dan voor vrijdag 15 oktober je motivatiebrief met CV

in 1 bestand  naar: mbergman@triangeleerbeek.nl.  (Marleen Bergman, adjunct-directeur.)

Kijk voor meer info op onze website: triangeleerbeek.basisschooleerbeek.nl 


