Het bestuur van de VVOGG te Hendrik-Ido-Ambacht zoekt voor de Stadhouder Willem IIIschool

Een groepsleerkracht groep 4, 5, 6 of 7 i.v.m. vertrek van een
collega
De vacature ontstaat vanaf D.V. maandag 22 augustus 2022 (na de zomervakantie) of zo
spoedig mogelijk erna.
in groep 4 voor 2 ½ - 3 dagen per week (woensdag, donderdag en vrijdag)
In groep 5 voor 2 tot drie dagen (dagen in overleg)
In groep 6 voor 2 ½ - 3 dagen per week (maandag, dinsdag en woensdag)
In groep 7 voor 2 dagen (dagen in overleg)
Wij zoeken jou als jij je herkent in het volgende:
Je wilt op grond van Schrift en belijdenis dienstbaar zijn aan het reformatorisch
onderwijs.
Je bent een enthousiaste leerkracht met oog en hart voor het kind.
Je bent betrokken en gemotiveerd om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
Je bent bevoegd en in staat om kwalitatief goed onderwijs te geven.
Je kunt reflecteren op je eigen handelen en je staat open voor samenwerking ,
begeleiding en verdere persoonlijke ontwikkeling.
Kenmerken van de Stadhouder Willem III-school en de groep waar het om gaat:
De school heeft ca. 215 leerlingen, die verdeeld zijn over 9 groepen.
De groep 4 is een samengevoegde groep die op drie morgens tussen 9.15 uur en
12.30 uur gesplitst worden. Jij geeft les aan een halve groep. De andere helft krijgt les
van een ervaren duo collega
Groep 5 is een groep met 26 leerlingen.
Groep 6 is met 29 leerlingen een grote maar misschien ook wel de gezelligste groep
van onze school.
Groep 7 is een groep met 22 leerlingen
Je komt zowel in groep 4, 5, 6 of 7 te werken naast een ervaren collega.
Je wordt goed begeleid.
We hebben een gezellig team dat op elkaar betrokken is en elkaar helpt.
We richten ons in ons onderwijs op de totale ontwikkeling van het kind. Hierbij
speelt betrokkenheid en welbevinden een grote rol.
Contact en datum van gesprekken
Voor verdere informatie over de vacatures kun je terecht bij de schoolleider, de heer A.
Plaisier, 078-6816399 (school) / 0613842085 (privé) Voor verdere oriëntatie en informatie

over de school verwijzen wij naar de website www.stadhouderwillem3school.nl Een
kennismakingsbezoek behoort tot de mogelijkheden. (Sandelingenstraat 17 3342 BL in
Hendrik-Ido-Ambacht)
Je sollicitatiebrief inclusief een kerkelijke en onderwijskundige referent kun je tot en met dinsdag 20
juni 2022 uitsluitend per mail richten aan aplaisier@stw3school.nl
De gesprekken staan gepland in de week van 20 juni of 27 juni 2022 en vinden plaats op de Willem
de Zwijgerschool IJdenhove 238 3341 RL in Hendrik-Ido-Ambacht

