Vacature: Leerkracht bovenbouw
Omvang: 0.6 wtf.
Dagen: Onbekend
Duur: 6 maanden met uitzicht op meer

T: 040 2110648
E: info@vbs-deregenboog.nl
W: www.vbs-deregenboog.nl

Invalleerkracht voor de bovenbouw
Voor de bovenbouw zijn we voor volgend
schooljaar op zoek naar een tijdelijke leerkracht
die zich voor minimaal 3 dagen verbindt met een
klas.
Zo krijg je de unieke kans om dit mooie evenwichtige
leerjaar met een klas te beleven, waarbij de grenzen
van Eindhoven vervagen en je Europa gaat
verkennen. Europa die op de rug van een sterke stier
de zee overstak en in Griekenland aan kwam, zal
tevens een rol spelen in de vertelstof van die klas.
Je zult samen met een ervaren Vrije
Schoolleerkracht de klas draaien en waar nodig
ondersteund worden.
Ten tijde van de sollicitatiegesprekken zal
duidelijk worden om welke klas dit precies gaat,
gezien de formatie nog in ontwikkeling is voor
volgend schooljaar.
We zijn op zoek naar een (Vrije School) leerkracht met diploma die zich vol enthousiasme wil
verbinden met deze groep en met de school. Ook reguliere leerkrachten die enthousiast worden van
ons onderwijs willen we uitnodigen om te reageren.
Wat bieden wij jou?
· Enthousiaste, leergierige leerlingen die je met open armen ontvangen;
· Een leuke en afwisselende baan met enthousiaste en bevlogen collega’s;
· De mogelijkheid om ervaring op te doen als leerkracht in het Vrije
Schoolonderwijs, en de mogelijk om door te groeien;
· Ruimte om eigen lessen te ontwerpen binnen de grenzen van de school-eigen
didactiek.
'Kind mogen zijn om groot te kunnen worden', is onze filosofie.
Vrije Basisschool de Regenboog is onderdeel van SPILcentrum Mimosaplein

Op Vrije School de Regenboog werken we ontwikkelingsgericht en geven we
een passend antwoord voor elke leerling op basis van het rijke Vrije School
leerplan.
Ons team bestaat uit gedreven leerkrachten die vanuit de passie voor hun vak
samenwerken en kleur geven aan de Regenboog. We hebben startende en
zeer ervaren leerkrachten in dienst. We willen ons samen ontwikkelen en
maken hierbij gebruik van elkaars kwaliteiten om zo voor de kinderen het best
mogelijke Vrije Schoolonderwijs neer te kunnen zetten. We doen dit in verbinding met de ouders, de
omgeving en de natuur die we middels de seizoenen beleven binnen en buiten de klas.
Geïnteresseerd?
Stuur jouw sollicitatiebrief voorzien van CV dan naar Linda Verhezen t/m 25 april 2022.
Voor informatie kun je je wenden tot mevrouw Linda Verhezen, via 0615481272.
Meer informatie over onze school vind je op www.vbs-deregenboog.nl.
Soort dienstverband: Parttime, Tijdelijk
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