Leuke, sfeervolle en kleinschalige school zoekt
onderbouwleerkracht!
KOC de Drie Musketiers in Hulten zoekt per nieuw schooljaar (1-8-2021) een
leerkracht voor haar kleine en gezellige groep 1/2/3
Het gaat om een vacature met een wtf van 0,5 fte
KOC de Drie Musketiers is een kleine gemoedelijke basisschool in het pittoreske Hulten en onderdeel
van stichting Nuwelijn. Mooi gelegen tegenover de kerk en het speelbos heeft de school een centrale
plek in het dorpje. De school werkt met kansrijke combinatieklassen. De school heeft naast de
locatieverantwoordelijke en directeur, 4 leerkrachten, één IB-er, een onderwijsassistent, een
vakdocent bewegingsonderwijs, een conciërge en een administratief medewerker in dienst.
De school is kleinschalig en gezellig. Dit combineren we met een gezonde ambitie om onze school
steeds een stukje beter te maken. Bouw jij met ons mee?
Wij zoeken een leerkracht die:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

vertrouwen en autonomie kan schenken aan de leerling;
nadruk kan leggen op de goede dingen, eruit haalt wat erin zit;
op zowel pedagogisch, didactisch als organisatorisch vlak sterk is en zichzelf wil blijven
ontwikkelen;
ICT vaardig is;
een goede, plezierige sfeer tijdens de instructie kan creëren;
kan differentiëren in instructie naar behoefte van het kind;
in gedrag en houding een warm voorbeeld is voor de leerlingen;
naast een goede leerkracht ook een fijne collega is;
pro-actief en professioneel communiceert met ouders;
beschikt over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen;
In het bezit is van een PABO diploma.

Wij bieden:
● een ambitieus en gezellig team;
● een fijne samenwerking met collega’s;
● een gezellige werkomgeving;
● een tijdelijk contract van 1-8-2021 voor de duur van het schooljaar t/m 31-7-2022
● werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag om de week
● salaris conform CAO-PO (schaal L10)
KOC de Drie Musketiers is onderdeel van stichting Nuwelijn. Voor het volledige functieprofiel van
leerkracht PO verwijzen we naar de functiereeks van de PO-raad waar de stichting bij is aangesloten.
Je wordt verzocht je motivatiebrief met CV uiterlijk 9 juni 2021 te richten aan:
KOC de Drie Musketiers t.a.v. mevr. Daniëlle van den Bogart, locatieverantwoordelijke,
d.vdbogart@3musketiers.info
Meer informatie over de vacature is te verkrijgen bij Daniëlle van den Bogart (loc. verantwoordelijke)
of Jeroen Sterk (directeur)
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tel. 0161-223587 Voor meer informatie over de school, zie https://musketiershulten.nl/ of
www.scholengroepgilze.nl
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