Wij zoeken een:

Leerkracht
Groep: 6/7/8

Stichting Penta
Stichting Penta is een innovatieve stichting die bestaat uit
12 scholen in het primair bijzonder (chr.) onderwijs. Met
ruim 300 medewerkers wordt er iedere dag met hart en ziel
gewerkt aan het faciliteren van creatief, innovatief en
kwalitatief goed onderwijs, voor onze ruim 3000 leerlingen.

Uren in overleg

Verbinding, vertrouwen, vakmanschap, erkende
ongelijkheid en eigenaarschap zijn onze kernwaarden. We
geven- en krijgen - veel ruimte om onze eigen
verantwoordelijkheid te nemen over ons werk. Dat maakt
dat we samen gaan voor onderwijs en een organisatie dat

Wat ga je doen?

morgen nòg beter is dan vandaag! We streven naar

Ben jij flexibel, kan jij kinderen goed zien, ben je

& Youssef (alle leerlingen van vandaag en morgen in

nieuwsgierig naar wat een kind beweegt en durf jij

Hoorn).

toegankelijk en mooi toekomstgericht onderwijs voor Emma

oordeelloos te zijn?
Dan ben jij die leerkracht die het verschil kan
maken bij onze (oudere) leerlingen!
Ben je vakbekwaam en werk je graag in een
professioneel en lerende organisatie? Dan heb je
nu de kans om onderdeel uit te maken van het
Ichthus schoolteam.

Wie ben jij:

"Om het verschil te maken
voor onze leerlingen’
Oecumenische basisschool de
Ichthus dan hebben we het ook over onze Intermezzo
groep. Heb jij daar affiniteit mee, spreekt dit je enorm
Hebben we het over

aan? Dan nodigen we je ook zeker uit om contact met ons

Jij bent enthousiast en pakt taken met twee

op te nemen.

handen aan;

Voor meer informatie zie ook: Intermezzo groep Hoorn

Jij bent een ondernemend type die graag

Krijg je gelijk een indruk van onze mooie Oecumenische

meedenkt over onderwijskwaliteit;

basisschool de Ichthus. Home - Ichthus Hoorn

Werken buiten het methodeboekje
spreekt je aan.

Wij bieden jou:
Een uitdagende functie als leerkracht va
groep 6 t/m groep 9

Interesse?

Een lerende omgeving waarin jij het beste van
jezelf mag laten zien.

Ben je enthousiast geworden en wil je solliciteren?

Betrokken team, leerlingen en ouders.

Mail je motivatiebrief met cv naar:

Positonele hiërarchie 'wie het weet mag het

vacature@stichtingpenta.nl.

zeggen'.

We maken dan snel een afspraak om kennis te maken!

Een toekomstgerichte visie.
Een contract bij stichting Penta, bij een match
kans op een vaste aanstelling op de Ichthus.

Meer informatie?
Voor nadere inlichtingen over de vacature kan contact
worden opgenomen met Gerrit Minzinga,
schoolleider van de Ichthus, op 0229-216084 of via

gerrit.minzinga@stichtingpenta.nl.

