Per direct zoeken wij een enthousiaste en flexibele

Leerkracht (0,6 - 1,0 wtf)
Basisschool de Sporckt
Wie zijn we?

Wat zoeken we?

Wat bieden we?

Geïnteresseerd?

Xpect Primair

Basisschool De Sporckt staat in de wijk
Tuindorp/Kievit en telt ruim 450
leerlingen, verdeeld over 19 groepen en
een team van 50 personeelsleden. Samen
met kinderopvang de Teddybeer vormen
wij kindcentrum Tuindorp. Wij werken
vanuit vier pijlers. Een vertrouwde en
veilige omgeving, actief en doelgericht
leren, persoonlijke ontwikkeling en
educatief partnerschap.

▪ Een leerkracht die inzetbaar is op
maandag, dinsdag, woensdag en
eventueel vrijdag. Waarvan de dinsdag
een vaste dag in groep 6 is. De overige
dagen worden ingevuld vanuit onze
schoolschil;
▪ Bij ons is de schoolschil er voor het
vervangen van leerkrachten vanwege
verlof, verzuim of scholing. Je werk is zeer
uitdagend en steeds in een andere groep;
▪ Je bent inzetbaar in de groepen 1 t/m 8;
▪ Licenties van de Kanjertraining zijn een
pré;
▪ Iemand die flexibel, enthousiast en
leergierig is;
▪ Iemand die eventueel ook fulltime wil
werken.

▪ Een tijdelijke uitdagende functie in
ons team t/m de zomervakantie met
de intentie deze bij goed functioneren
om te zetten in een vast
dienstverband bij Xpect Primair;
▪ Dé kans om op basisschool De Sporckt
te komen werken;
▪ Uitstekende ondersteuning en
begeleiding naar behoefte;
▪ Een uitdagende werkplek met diverse
doorgroeimogelijkheden op
basisschool De Sporckt;
▪ Werken in een gezellig en
professioneel schoolteam;
▪ Salariëring conform CAO PO,
inschaling in schaal L10 op basis van
ervaring en niveau.

Stuur dan een motivatiebrief
en CV vóór 17 januari 2022 naar
pauline.vonk@xpectprimair.nl

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.

Deze vier pijlers leggen wij in een video in
twee minuten uit. Het is een mooi inkijkje
in onze school. Je ziet onze school in
bedrijf en hoort waar wij voor staan.
Klik hier om de video te zien.

De gesprekken vinden plaats met
Pauline de Gussem-Vonk
(directieondersteuner), een
leerkracht uit ons team en een
ouder van de MR.
Meer informatie over deze
vacature? Neem contact op.
013 – 571 0843
Meer informatie over de school?
www.sporckt.nl

‘De kracht van verbinding’
is daarbij ons leidende principe.
Authentiek, open, solidair en vertrouwen
zijn onze kernwaarden
www.xpectprimair.nl

