ONDERWIJS & KINDEROPVANG

CBO NOARDWEST

Met lef, vertrouwen en
volop in beweging de
toekomst tegemoet.

Met ingang van 29 augustus 2022 zijn we op zoek naar

Leerkrachten

(WTF 0,6-1)

CBO Noardwest Fryslân Onderwijs & Kinderopvang biedt kinderen van 0 tot 13 jaar basisonderwijs en kinderopvang. Hiervoor hebben we
17 locaties in de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden. Afhankelijk van de locaties bieden we kinderdagverblijf, peuteropvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang.
Werkzaamheden:
• Hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen.
• Creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen.
• Stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden.
• Structureert, organiseert en coördineert leerling activiteiten.
• Speelt in de les in op de ontwikkelingen op terreinen zoals maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu,
politiek en levensbeschouwing.
• Signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose (of verwijst door naar een specialist/expert).
• Bespreekt de voortgang en ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers.
• Draagt bij aan de formulering van leer- en opvoedingsdoelen van de school, in onderlinge samenhang en voor een of meerdere
leerjaren.
Wij zoeken tevens iemand die:
• De vereiste bekwaamheden voor het beroep op peil houdt en deze zo nodig uitbreidt.
• Deelneemt aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie.
• Een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van de IKC’s.
Wij bieden:
• Een afwisselende functie in een fijne werkomgeving, met een enthousiaste, betrokken en gemotiveerde teams, ouders en kinderen
waarin een prettige sfeer wordt samengewerkt.
• Een aanstelling in een leraarsfunctie conform de CAO-PO, salarisschaal LB.
• Collegiale ondersteuning en begeleiding startende leerkracht.
Kandidaten worden verzocht voor 23 augustus aanstaande een motivatiebrief voorzien van een cv te sturen naar
Stichting CBO Noardwest Fryslân, t.a.v. mevrouw M. Jukema.
Academiestraat 30, 8801 LJ Franeker of naar: m.jukema@cbo-nwf.nl
Voor vragen kunt u via mail contact opnemen met mevrouw M. Jukema

www.cbo-nwf.nl

