Vacature leerkracht
combinatiegroep 1, 2 en
0,3 fte
SWS Op Wier is een "waarden-volle" schoolgemeenschap, waar leerkrachten, leerlingen en
ouders met elkaar samenwerken en de school samen dragen. Kinderen leren met elkaar,
van elkaar en zelfstandig. Naast het leren is er ruimte voor spel, expressie, vieren en
gesprek.
Het team is gericht op samenwerking en kwaliteitsverbetering. Elke dag samen een beetje
beter. We verwachten van teamleden dat ze open en transparant zijn en een actieve bijdrage
leveren aan onze school.
SWS Op Wier is een samenwerkingsschool met rond de 45 kinderen en een enthousiast
team dat staat voor:
•
•
•

een prettige leer- werk- en speelomgeving, waarin veiligheid, plezier en geborgenheid
centraal staan.
samenwerken, kinderen verantwoordelijkheid geven en vrijheid binnen een
gestructureerde leeromgeving.
een harmonische en evenwichtige ontwikkeling van "hoofd, hart en handen"

Als je bij ons komt werken,

Word je onderdeel van een team dat volop in ontwikkeling is. Waar we het belangrijk vinden
om van en met elkaar te leren. Waar we het gewoon vinden samen op te trekken. Waar
leerlingen centraal staan en waar ouders actief en betrokken zijn.

Jij past bij ons,

Als bovenstaande je aanspreekt. Je kunt je vinden in de volgende kernwaarden en de
gedragingen die daarbij horen: samenwerking, vertrouwen en zelfstandigheid.

Wij bieden jou:
•

Een salaris in schaal LB (CAO PO).

•

Een tijdelijk dienstverband tot 31 juli 2023. Omvang 0,3 fte.

•

Veel aandacht voor jouw professionele ontwikkeling.

•

Bevlogen en betrokken collega’s die zich met hart en ziel inzetten voor elkaar en de
leerlingen op school.

Informatie:
•

Stuur je sollicitatie per z.s.m. naar: y.garcia@lauwerseneems.nl

•

Deze vacature staat open voor zowel interne als externe kandidaten. Interne
kandidaten worden met voorrang bemiddeld.

•

Neem voor meer informatie contact op met Petra van der Molen (directeur sws Op
Wier) via 06-37657704. Of raadpleeg de website www.opwier.nl

