
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. 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 morgen nòg beter is dan vandaag! We
streven naar toegankelijk en mooi toekomstgericht onderwijs
voor Emma & Youssef (alle leerlingen van vandaag en morgen
in Hoorn). 

 

Met jouw enthousiasme en lef maak jij het onderwijs
voor ons leerlingen mooier. Je vormt, kneedt en
kleurt mee aan hun persoonlijkheid, laat ze hun
talenten ontwikkelen en helpt ze vanuit vertrouwen
stappen te maken. Met jou in ons team hebben wij
er een ervaren en enthousiaste collega bij die vanuit
brede interesse flexibel in onze groepen inzetbaar
is. Wanneer je geen vervangingswerkzaamheden
hebt, zorgen we voor een zinvolle besteding van je
dag. De kans en ruimte voor jou om bij te dragen
aan ons bijzonder onderwijs.

 

Bij ons vind je onderwijs, bso, kinderopvang, peuterochtenden,
ondersteuning, sport en activiteiten… allemaal onder 1 dak!
Met elkaar vormen we een rijke sociale omgeving waarin
kinderen formeel en informeel leren. Door dit complete
aanbod, dragen wij bij aan de persoonlijke ontwikkeling van
onze leerlingen. Wij zien het kind als geheel. Wij zijn daarom
niet alleen gericht op leren praten, rekenen, en schrijven. Wij
besteden net zo goed aandacht aan de ontwikkeling van
creativiteit en de sociaal emotionele ontwikkeling. Wij zijn er
voor kinderen van 0-13 jaar. 

Mogelijkheden om je verder te professionaliseren
Een contract bij stichting Penta, bij een match
kans op een vaste aanstelling
Inschaling conform CAO PO.
Een team dat open staat voor vernieuwingen.

Voor nadere inlichtingen over de vacature kan contact worden
opgenomen met Gonny van Zelm, schoolleider van de 
Bernardus van Bockxmeerschool (BvB), op 0229-215279 of via
gonny.van.zelm@stichtingpenta.nl

 

leerkracht
vaste vervanger
groep 1 t/m 8

 
WTF 0,2-0,4
ma of di & vr

 

Wij zoeken een:
 

Stichting Penta

"Het zijn de wortels
die de boom doen
groeien"

Wat ga je doen?

Wij bieden jou:

Ben je enthousiast geworden en wil je solliciteren?
Klik op de link.
We maken dan snel een afspraak om kennis te maken!

Interesse?

Meer informatie?

Als leerkracht: vaste vervanger ben je een belangrijk
onderdeel van onze onderwijsorganisatie. Je voert
zelfstandig onderwijsactiviteiten uit in kleine
groepen of met individuele leerlingen, waarbij je
planmatig en opbrengstgericht werkt aan de
ontwikkeling van onze leerlingen. Daarnaast sta je
voor de groep wanneer een leerkracht kortdurend
afwezig is of andere activiteiten buiten de groep
uitvoert. Je zorgt hiermee voor een stukje
werkdrukverlaging en ondersteunt de
groepsleerkrachten bij het onderwijsproces. Een
waardevolle aanvulling in ons team!
De Ceder heeft een enthousiast en betrokken team.
Als lerende organisatie zoeken wij elke dag naar
manieren om ons onderwijs steeds een beetje
mooier te maken. Kom jij ons hierin versterken?

mailto:sonja.slagter@stichtingpenta.nl
https://www.meesterbaan.nl/vacature.aspx?id_vacature=215132

