Heb je zin in een uitdaging? Wil jij werken op een leuke en ambitieuze basisschool
in Rijen?
KBS St. Jozef in Rijen zoekt per 7 januari 2019 een leraar voor groep 8, in verband met het
vertrek van een collega.

Het gaat om een vacature met een wtf van 0.6
KBS St. Jozef  ligt in het hart van Rijen. We hebben een prachtig en ruim schoolgebouw. De
school heeft een inpandige peuterspeelzaal en BSO en beschikt over een mooie sportzaal.
De school telt 350 leerlingen en circa 25 medewerkers (waaronder een gymdocent, een crea
docent en een muziekdocent). De school heeft goede onderwijsresultaten.
Wij zoeken een leerkracht die:
● enthousiast doorzettend, consequent en vasthoudend is;
● ervaring en/of affiniteit heeft met het begeleiden van groep 8;
● daarnaast zijn humor en relativeringsvermogen ook belangrijk;
● op zowel pedagogisch, didactisch als organisatorisch vlak sterk is en zichzelf wil
blijven ontwikkelen.
● kennis en vaardigheden heeft op het gebied van differentiëren en het stellen van
individuele leerdoelen;
● afstemming op ieder kind hoog in het vaandel heeft staan;
● positief staat tegenover VTTO (Engels);
● flexibel is en out of the box kan en wil denken/handelen wanneer dat nodig is;
● een natuurlijk overwicht heeft om onze jonge pubers de juiste route te wijzen
naar de beste versie van zichzelf; wie ben ik, wat kan ik goed en waar liggen mijn
leerpunten;
● uit iedere les maximaal leerrendement weet te halen voor alle leerlingen van
praktijkonderwijs tot gymnasium;
● in gedrag en houding een warm voorbeeld is voor de leerlingen.
Wij bieden:
● een ambitieus, bevlogen en positief ingesteld team;
● coaching op de werkvloer;
● een prettige werkomgeving binnen Rijen;
● een tijdelijk contract tot vrijdag 5 juli 2019 met perspectief op verlenging;
● werkdagen: woensdag, donderdag en vrijdag.
Je wordt verzocht je sollicitatie met CV uiterlijk 3 december 2018 te richten aan: KBS Sint
Jozef t.a.v. mevr. Lian van Strien, adjunct directeur via directie@jozefrijen.nl
Je kunt ook contact opnemen met Lian van Strien, adjunct directeur tel. 0161-222918
Voor meer informatie over de school, zie www.jozefrijen.nl

