ZIJ-INSTROMER
HIJ-INSTROMER
BASISONDERWIJS
Altijd al leerkracht in het basisonderwijs willen worden? Dan is het nu je kans!
Het Sticht is op zoek naar zij-instromers voor onze scholen voor katholiek onderwijs en bijzonder primair onderwijs in de
gemeenten Zeist, Baarn, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.

We zoeken enthousiaste medewerkers die:
• Zich willen scholen en ontwikkelen tot een volwaardige en bevoegde leerkracht in het basisonderwijs
• Leerlingen in een veilige werkomgeving houvast en structuur bieden om zich sociaal-emotioneel en moreel te kunnen
ontwikkelen
• Leerlingen helpen om zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft in de hedendaagse samenleving
• Zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in zijn of haar groep of klas
• Een professionele bijdrage leveren aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat op de school, aan een goede
onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie
• Op een professionele manier met ouders en andere betrokkenen communiceren
• Op een professionele manier over hun eigen bekwaamheid en beroepsopvattingen nadenken en zichzelf willen blijven
ontwikkelen

Je beschikt over:

Wij bieden:

• Minimaal afgeronde hbo-opleiding
• Bereidheid je te ontwikkelen tot een bevlogen en goede
leerkracht
• Een geldige ‘verklaring omtrent gedrag’ voor het
onderwijs (VOG)
• Inzetbaarheid tussen 0,6 en 0,8 fte
• Affiniteit met ICT
• Een visie op modern onderwijs en concepten als
handelingsgericht werken

• De mogelijkheid om je bevoegdheid te halen tot
leerkracht primair onderwijs
• Een prettige werkomgeving waarin eigentijds en
toekomstgericht onderwijs centraal staat
• Leuke en collegiale collega’s die zich inzetten voor
vernieuwing
• Goede ondersteuning en begeleiding

WIJ BIEDEN EEN FUNCTIE
WAARIN JE JE KAN
ONTWIKKELEN TOT EEN
GOEDE LEERKRACHT

Meer informatie
Heb je nog vragen? Bel dan met Barbera Cantor via
030 69 19 193. De sollicitatie kan je sturen naar:
b.cantor@hetsticht.nl. Zie www.hetsticht.nl voor meer
informatie over onze stichting.

WIJ ZOEKEN BEVLOGEN
MEDEWERKERS DIE
MEEWERKEN AAN DE
WERELD VAN MORGEN

JE WERKT IN SCHOLEN
MET VERSCHILLENDE
DENOMINATIES.

