Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs in
Noardwest Fryslân vraagt voor het mobiliteitscentrum
Groepsleerkrachten M/V
Die ontwikkelen en eruit halen wat erin zit!
Wtf / uren zijn in overleg

De Vereniging voor CBO in
Noardwest Fryslân telt 18
basisscholen in de
gemeenten Waadhoeke,
Leeuwarden en Harlingen.
CBO Noardwest Fryslân heeft
een bestuursbureau die vanuit
het kantoor in Franeker haar
werkzaamheden (huisvesting,
financiën, HR en algemene
zaken) voor de scholen en het
bestuur verricht.
Per 1 juli 2016 maakt CBO
Noardwest Fryslân gebruik van
een mobiliteitscentrum om aan
de vervangingsvraag binnen de
vereniging te voldoen.
Medewerkers stromen via een
benoeming in het mobiliteits‐
centrum door naar een “eigen
groep” op één van de scholen.
“Bijzondere kinderen vragen
bijzonder onderwijs”

Ben jij degene die:
•
een warme persoonlijkheid is met hart voor kinderen;
•
vertrouwen heeft in de mogelijkheden die kinderen in
zich hebben en daarvan gebruik wil en kan maken;
•
waarde hecht aan goede contacten met kinderen, ouders
en collega’s;
•
kan werken volgens het IGDI model;
•
kan werken met het digibord;
•
kennis heeft van coöperatieve werkvormen en deze kan
inzetten in de dagelijkse lespraktijk;
•
een sterk klassenmanagement kan neerzetten;
•
kennis en ervaring heeft met opbrengstgericht werken;
•
doortastend en flexibel kan optreden;
•
op meerdere scholen werkzaam kan zijn;
•
in kan spelen op wekelijks verschillende
werkomstandigheden;
•
goed kan samenwerken binnen een team;
•
Naast het Nederlands, het Frysk en Engels (drietalige /
early bird scholen) goed beheersen;
•
geïnspireerd is;
•
bewust kiest voor christelijk onderwijs.
Ben jij een doortastende, enthousiaste persoonlijkheid en vind
je het een uitdaging om binnen onze vereniging inhoud te
geven aan deze functie, dan zien wij je sollicitatie graag
tegemoet.
“Samen maken we onderwijs bijzonder”

Kandidaten worden verzocht een sollicitatiebrief voorzien van een curriculum (evt. referenties)
te sturen naar de Vereniging voor CBO in Noardwest Fryslân, t.a.v. secretariaat, Postbus 180,
8800 AD Franeker of via de e‐mail naar info@cbo‐nwf.nl

