De Brandsmaschool zoekt een enthousiaste leerkracht voor de bovenbouw
Ben jij die enthousiaste bovenbouw-leerkracht die op zoek is naar een leuke kleine school waar je
warm wordt ontvangen, en waar je fantastische collega’s, een fijne klas en betrokken ouders hebt?
Dan zoeken wij jou!
De Brandsmaschool in Bussum zoekt per 1 februari 2020 een parttime vaste leerkracht, voor maandag en
dinsdag, die onze groep 8 les komt geven. Met ons team van 14 leerkrachten, een intern begeleider, een
remedial teacher en een betrokken directeur zijn we er voor onze leerlingen en voor elkaar.
Wij
Ons doel is om kinderen op te laten groeien tot zelfstandige, sociale mensen. Kinderen ontwikkelen zich het
best als ze met plezier naar school gaan. Daarom is ons motto: ‘De tijd van je leven op de Brandsma’. Onze
school heeft -verdeeld over 9 klassen- 220 leerlingen, uit zo’n 100 gezinnen. De kinderen op school kennen
elkaar bijna allemaal en de ouderbetrokkenheid is hoog.
Jij
We zoeken een nieuwe collega met een flinke dosis humor die pedagogisch en didactisch goed onderlegd
is. Bij voorkeur heb je ervaring met lesgeven in de bovenbouw.
Wat bieden we jou?
- Een marktconform salaris. De functie valt onder de cao PO en is ingeschaald in schaal L10 (max €
3.910,- bij een fulltime dienstverband).
- Een ruime werkkostenregeling, bijvoorbeeld sporten met korting, collectieve verzekeringen,
fietsplan en onbelaste reiskosten.
- De mix van de kleinschaligheid en persoonlijke omgeving op school en ondersteuning en
doorgroeimogelijkheden van stichting Proceon, de onderwijsorganisatie waar de Brandsmaschool
onderdeel van is.
- Een omgeving van ‘leren van en met elkaar’ plus volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen,
zoals de Proceon academie en kennisnetwerken. We vinden het belangrijk dat je niet alleen het
beste uit de kinderen haalt, maar ook het beste uit jezelf.
Ben je geïnteresseerd?
Dan zien we jouw reactie heel graag tegemoet. Stuur je CV en een beknopte motivatie naar
Marita Groenestijn, directeur van de Brandsmaschool. Dat kan naar m.groenestijn@proceon.nl,
onder vermelding van ‘vacature groep 8 Brandsmaschool’.
Vind je het prettig om eerst even een kop koffie te komen drinken en de warme sfeer zelf te ervaren?
Of heb je behoefte aan meer informatie? Dan kun je altijd bellen met Marita via 035 698 09 80.

