Per 1 januari 2022 zoekt basisschool de Triangel een enthousiaste

Leerkracht 0-groep (0,4-1,0 FTE)

Xpect Primair

die onze jongste leerlingen een fijne start biedt
Wie zijn we?

Wie zoeken we?

Op basisschool de Triangel werken 35
collega’s actief samen met onze 320
leerlingen, hun ouders en onze partners aan
een fijne en inspirerende leeromgeving in
de eigen buurt.

Een sterke leerkracht die:

Wij zien het als onze taak om onze
leerlingen te begeleiden bij het ontdekken
en uitbouwen van hun eigen talenten en
hen te stimuleren om nieuwe uitdagingen
aan te gaan.
Dit doen we door een sterke focus op de
basisvakken, maar ook door de inzet van
vakleerkrachten gym, muziek en beeldende
vorming. Oriëntatie op de wereld geven we
vorm vanuit IPC. Een positief schoolklimaat
vormt de basis van ons handelen.
We missen alleen jou nog!

Samen met zijn of haar duo onze
4-jarigen een fijne en goede start
op school biedt
Sterk is op zowel didactisch als
pedagogisch vlak
Betrokken is bij en aandacht heeft
voor onze kinderen én hun ouders
Goed samenwerkt met de collega’s
in cluster 1-2, de ondersteuning en
onze partners in de peuteropvang
In samenwerking onze 0-groep een
stabiele en sterke plek in onze
school geeft
Bereid is om ook in de andere
(kleuter)groepen te werken

Wat bieden we?
Een tijdelijk dienstverband tot
de zomervakantie met de
intentie deze bij goede
samenwerking te verlengen
Ondersteuning, begeleiding
en professionalisering naar
behoefte
De mogelijkheid 2 dagen
begeleiding van de 0-groep te
combineren met inzet in
andere groepen 1-2 en/of
onze schoolschil
Een sterk en enthousiast team
waar eigenaarschap,
samenwerking en
gezamenlijke
verantwoordelijkheid centraal
staan.
Een mooie plek op de leukste
school van Tilburg!

Geïnteresseerd?
Stuur jouw motivatie en CV uiterlijk
vrijdag 10 december naar
hester.bax@xpectprimair.nl.
Meer informatie? Twijfel niet en mail
of bel (013-5424143) naar Hester Bax,
directeur basisschool de Triangel.
Meer informatie over de school? Ga
naar www.triangelbs.nl of volg ons op
Facebook, Instagram of Twitter.

Xpect Primair bestaat uit zesentwintig nauw
samenwerkende authentieke, autonome,
sociaal-katholieke scholen voor primair
onderwijs. Om kinderen optimaal te laten
ontwikkelen is niet alleen een prettige,
veilige en duurzame leeromgeving nodig,
maar ook een goede samenwerking tussen
school, ouders en andere partijen. Xpect
Primair wil midden in de Tilburgse
samenleving staan en zoekt daarom de
samenwerking actief op.
‘De kracht van verbinding’
is daarbij ons leidende principe.
Authentiek, open, solidair en vertrouwen
zijn onze kernwaarden
www.xpectprimair.nl

