Stichting Xpect Primair zoekt voor de Xpect Primair schil
enthousiaste

Stichting Xpect Primair heeft twintig
basisscholen onder haar beheer waar
500 leerkrachten de zorg hebben voor
bijna 6500 leerlingen.

Leerkrachten
Xpect Primair-schil
(WTF 0,4, 0,6 of 0,8)

Ons onderwijs biedt - in een goed
pedagogisch klimaat - kinderen
maximale mogelijkheden om zich te
ontplooien en hun eigen plaats te
vinden in de samenleving.

Wij respecteren de eigenheid van elk
kind, en nemen dit als vertrekpunt
voor ons onderwijs. Wij zien ouders/
verzorgers als partners in opvoeding.

Onze medewerkers creëren in een
veilige en vertrouwde omgeving een
sfeer van onderlinge betrokkenheid,
waarin kennis en ervaringen met
elkaar gedeeld worden. Wij bieden
onze
medewerkers
ontplooiingskansen en een werkklimaat waarin ze
zich gerespecteerd en gewaardeerd
weten.

Onze scholen staan midden in de
samenleving en werken, vanuit een
christelijk
geïnspireerde
dialoog,
samen met onderwijs-, welzijns- en
zorginstellingen.

Stichting Xpect primair is een lerende
en professioneel geleide organisatie,
waarin de scholen centraal staan en
de middelen en mogelijkheden
overeenkomstig de behoeften van de
scholen worden toebedeeld. Zo
creëren wij gelijke kansen in ongelijke
situaties en waarborgen wij de
diversiteit en kwaliteit van ons
onderwijsaanbod. Korte lijnen en een
open communicatie dragen bij aan de
onderlinge
samenwerking
en
solidariteit.

Xpect Primair vertegenwoordigt 20 basisscholen en is actief en
zichtbaar in de omgeving. Met een grote diversiteit aan
onderwijsconcepten creëren wij gelijke kansen in ongelijke
situaties. Ons streven is dat leerlingen en leerkrachten elke dag
met plezier naar school gaan en na afloop met hetzelfde gevoel
weer naar huis gaan. Wij maken ons er sterk voor dat leerlingen
en leerkrachten op de juiste plaats terecht komen, passend bij
hun wensen en kwaliteiten.

Korte inhoudelijke informatie over de vacature
Als leerkracht Xpect Primair-schil kun je op alle scholen van Xpect
Primair ingezet worden. Je vangt de afwezigheid van collega’s op voor
korte tot middellange termijn.

Om in de Xpect Primair-schil te kunnen werken:
- ben je breed inzetbaar op al onze scholen;
- wil je je vooral focussen op de lesgevende taak;
- ben je flexibel en kun je bij kortdurende vervangingen snel schakelen
tussen onderwijsconcepten, methoden e.d.;
- ben je didactisch, organisatorisch en pedagogisch sterk;
- beschik je over goede communicatieve vaardigheden;
- ben je naast je wtf een extra dag beschikbaar om opgeroepen te
worden.

Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij
Maayke Fransen maayke.fransen@xpectprimair.nl
Schriftelijke reacties kunnen per e-mail gestuurd worden naar:
maayke.fransen@xpectprimair.nl
Voor meer informatie verwijzen wij tevens naar de website van Xpect
Primair (www.xpectprimair.nl).

