Leerplek voor het leven
Eigenwijs
Vertrouwen door verbinding
De Sint Jozef school in ‘t Zand zoekt Leerkracht
voor 16 uur in groep 5
Stichting Sarkon biedt onderwijs aan zo’n 4200 leerlingen met 19 basisscholen in de gemeenten Den Helder, Texel,
Schagen en Hollands Kroon. Met meer dan 400 collega’s werken wij elke dag aan een stapje verder vooruit in de
ontwikkeling van onze leerlingen, en van onszelf.
Sint Jozefbasisschool
De St. Jozefbasisschool ligt in het mooie kanaaldorp 't Zand en is een plek waar kinderen tot bloei kunnen komen.
Een veilig, positief pedagogisch klimaat is een basisvoorwaarde voor optimale ontwikkelkansen van de leerlingen.
Want als je goed in je vel zit, kun je het beste uit jezelf halen! De natuurlijke nieuwsgierigheid is bij ons
uitgangspunt voor het leren: vanuit de eigen ervaring en beleving. Een basisschool waar eigenaarschap, samen,
ontdekken en bewust de uitgangspunten zijn en waar een betrokken en enthousiast team zich dagelijks inzet om
de kinderen dát te bieden wat zij nodig hebben om tot bloei te komen
Wij zijn op zoek naar een collega met LEV!
Wij zoeken een leerkracht voor 0,4 fte in groep 5 van januari t/m mei i.v.m. een zwangerschapsverlof. Je komt
werken op een school met een goede basis en een school die volop in ontwikkeling is. Je gaat lesgeven aan een
gemotiveerde en enthousiaste groep leerlingen met 23 kinderen.
Jouw kracht
- je kunt als leerkracht de basis leggen voor de toekomst van onze leerlingen
- je vindt het leuk om echt samen te werken met je collega’s, zodat we van en met elkaar kunnen leren
- in het bezit van een Pabo-diploma of je rondt de opleiding dit schooljaar af;
- je bent in januari beschikbaar
Onze kracht
- een professionele cultuur met aandacht voor jouw ontwikkeling
- veel aandacht voor jouw ontwikkeling;
- een eigen Sarkon Academie met een digitaal platform waarvan je onbeperkt gebruik kunt maken
- een chromebook in bruikleen
- salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO PO;
- een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling bij Sarkon
Word jij onze nieuwe collega?
Wij ontvangen graag jouw cv en motivatiebrief, deze kun je sturen naar directeur.sintjozef@sarkon.nl
met in de cc sollicitatie@sarkon.nl. Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Teske Mensonides
(directeur) via bovenstaand mailadres.

