Het bestuur van de VVOGG te Hendrik-Ido-Ambacht
zoekt voor de

Willem de Zwijgerschool

Een leerkracht voor de bovenbouw
De vacature ontstaat per D.V. 2 september 2019 voor 5 dagen per week in groep 7. Een kleinere
werktijdsfactor (minimaal 2 dagen) is bespreekbaar. De mogelijkheid bestaat om ook ICT-taken te
gaan doen.

Wij zoeken een collega die:
➢ Op grond van Schrift en belijdenis dienstbaar aan en werkzaam wil zijn in het reformatorisch
onderwijs.
➢ Zich vanuit betrokkenheid en motivatie wil inzetten voor de ontwikkeling van onze kinderen en
het onderwijs op onze school.
➢ In staat en bevoegd is om kwalitatief goed onderwijs te geven.
➢ Kan reflecteren op zijn / haar eigen handelen en open staat voor samenwerking en begeleiding.
➢ Graag werkt in een team en daarnaast ook goed zelfstandig kan werken.
➢ Enthousiast is en een positieve bijdrage levert aan de teamsfeer.
➢ Bevoegd is om gym te geven of bereid is om de gymbevoegdheid te halen.
➢ Wil lesgeven aan groep 7 aan 22 leerlingen.
Kenmerken van de Willem de Zwijgerschool:
➢ De Willem de Zwijgerschool heeft ruim 250 leerlingen, verdeeld over 10 groepen en 2 gebouwen.
➢ We richten ons in ons onderwijs op de totale ontwikkeling van het kind. Hierbij spelen
betrokkenheid en welbevinden een grote rol.
➢ We hebben ruime beschikking over ICT-middelen.
➢ De verwachting is dat in het schooljaar 2020-2021 de school gehuisvest zal zijn in een nieuw
schoolgebouw.
Voor verdere informatie over de vacature kun je terecht bij de schoolleider, de heer J.C. Bezemer,
078-6816529 (school) / 06-18957972 (mobiel). Meer informatie over de school is te vinden op onze
website www.wdzschool.nl. Het geven van een proefles kan behoren tot de sollicitatieprocedure. Het
brengen van een kennismakingsbezoek aan de school is mogelijk.
Je sollicitatiebrief met zakelijke en kerkelijke referenties kun je tot en met dinsdag 11 juni 2019 t.a.v.
dhr. J.C. Bezemer mailen naar JCBezemer@wdzschool.nl De sollicitatiegesprekken met een gedeelte
van het team staan gepland op vrijdagmiddag 14 juni 2019. De gesprekken met het bestuur vinden
op woensdagavond 19 juni 2019 plaats.

