Vacaturetekst medewerker flexibele schil

Vacature
Wij zijn op zoek naar:
Leerkracht flexibele schil (m/v)
Wat ga je doen?
Je gaat werken in dienst van Stichting OPO Albrandswaard: een kleinschalige, innovatieve en
dynamische stichting die bestaat uit twee basisscholen op vier locaties. Terwijl je tijdens een nog in
overleg in te vullen werkweek (tussen de 16 en 40 uur) lessen overneemt van collega’s, krijg je de
unieke kans om overal rond te kijken. Op de verschillende locaties kom je in aanraking met vier
onderwijsconcepten: talentonderwijs, coöperatief onderwijs, het themagerichte IPC en tot slot
EarlyBird onderwijs. Je zweeft als het ware boven de organisatie en wanneer er een goed passende
klas vrijkomt, kun je instromen als je dat wilt.
Wie zoeken wij?
Je hebt interesse in alle aspecten van het basisonderwijs en wilt zien wat er te koop is. Je weet van
aanpakken en vindt het leuk om nieuwe dingen uit te proberen. Dat wij met vier verschillende
onderwijsconcepten werken, vind je interessant en uitdagend: een mooie manier om je te
ontwikkelen en bij te leren. De verschillende teams zorgen voor goede ondersteuning en maken je
met liefde wegwijs op hun locatie. Of je nu al jaren leerkracht bent of in het laatste jaar van de PABO
zit, wij helpen je graag jouw ervaring in het onderwijs te verbreden.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden
Conform de CAO Primair Onderwijs.
Over de stichting
Stichting OPO Albrandswaard bereidt leerlingen in Rhoon en Poortugaal zo goed mogelijk voor op de
toekomst. Wij richten ons op vaardigheden als samenwerken, zelfstandigheid, mediawijsheid,
creativiteit en een ondernemende, innovatieve houding. Onze 70 medewerkers en 800 leerlingen zijn
verdeeld over vier locaties. Zo houden we ons onderwijs vriendelijk, overzichtelijk en persoonlijk.
Solliciteren
Wij ontvangen je sollicitatie graag zo spoedig mogelijk o.v.v. ‘Sollicitatie Leerkracht flexibele schil’. Je
kunt deze sturen naar Astrid Steinhorst, per e-mail: astrid@valckesteyn.nl. Wil je eerst meer
informatie over de functie? Neem dan contact op met Olivier Vermeulen (directeur OBS RhoonPortland) via 06-46275196 of met Marga Maissan (directrice OBS Valckesteyn) via 06-13823466.

