Met oog op jou en de toekomst!

VACATURE LEERKRACHT BASISONDERWIJS KATWIJK
(2-5 dagen per week) - per 1 januari 2022

Stichting Prohles vraagt voor de Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool in Katwijk aan Zee, met ingang van uiterlijk
1 januari 2022, een deskundige, bevoegde en gemotiveerde leerkracht.

Ben jij een deskundige, bevoegde en gemotiveerde leerkracht?
Wij zijn met ingang van 1 januari 2022 op zoek naar versterking van het team, wegens vertrek van een collega.
Ben je beschikbaar voor een leuke midden- of bovenbouwgroep? Het gaat om de invulling van een structurele
vacature voor 2-5 dagen per week, in een vaste groep.

Wij verwachten van jou dat je….
• de lessen goed kunt voorbereiden en uitvoeren;
• goed bent in het bouwen en onderhouden van relaties met leerlingen, ouders en collega's;
• je betrokkenheid en aandacht van de leerlingen stimuleert en kunt omgaan met verschillen;
• je goed bent in het op orde brengen en houden van je klassenmanagement;
• je je thuis voelt binnen de christelijke identiteit op onze school.
Je bent van harte welkom! Wij zorgen voor een goede begeleiding op maat, een passend salaris en
ontwikkelmogelijkheden.

Je gaat deel uitmaken van…..
het team op de Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool. Onze school is een school met ruim 400 leerlingen, verdeeld
over 17 groepen: 5 groepen 1-2 en dubbele groepen 3-8. Het team van de Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool wil
dat kinderen In een veilige omgeving verder groeien tot een zelfstandig, zelfbewust en nieuwsgierig personen,
in relatie met anderen. De kernwaarden zijn: Veiligheid, relatie, nieuwsgierigheid en groei. De vier
speerpunten van de school zijn: een goed klimaat, goede kwaliteit van onderwijs, talentontwikkeling en een
uitdagende schoolomgeving.
Ook jij kunt je op deze school volop ontwikkelen.
Wil je meer weten over onze school, dan kun je kijken op de website: www.brugghenschool.nl

Wil je reageren?
Solliciteer door je brief met cv te mailen naar sjaak.verbree@prohles.nl
Springt jouw brief eruit, dan word je snel daarna uitgenodigd voor een
eerste gesprek.
Voor vragen over deze functie kun je een mailtje sturen of bellen naar Sjaak
Verbree (directeur a.i. – 06-21281111). We kijken uit naar je reactie!

