Gezocht: Leerkracht groep 1/2 (3 tot 5 dagen per week)
Obs de VOS zoekt z.s.m. een leerkracht voor de kleuters.
•

Ben jij ervan overtuigd dat ieder kind zich kan blijven ontwikkelen en wil je daarbij als leerkracht
verschil maken?

•

Geloof jij in de kracht van spelend leren?

•

Kijk je er naar uit om te werken op een school waar een voltallig team met vertrouwen en plezier
werkt aan goed onderwijs met oog voor ieders kwaliteiten en verlaging van de werkdruk?

•

Wil je graag leren van en met elkaar en vind je het belangrijk dat het team zich samen
verantwoordelijk voelt voor de ontwikkeling van leerlingen op hun school?

•

Wil je werken bij een éénpitter waar de lijnen kort zijn, maatwerk mogelijk is en besluiten snel worden
genomen?

Wacht dan niet langer en reageer!
Onze school
Obs de VOS is een fijne en warme openbare school met 2 locaties in Voorschoten. Een betrokken team
bestaande uit circa 45 medewerkers geeft samen vorm aan het onderwijs voor onze circa 500 leerlingen.
Hierbij is onze missie ons uitgangspunt:
Onze leerlingen zijn trots op wie zij zijn en wat zij kunnen. Zij waarderen anderen om diezelfde redenen. Vanuit
hun eigen kracht zijn zij voorbereid op hun volgende stap.
De school valt onder Stichting VOS, een schoolbestuur met slechts één school onder zijn hoede. De stichting én
de school staan onder leiding van dezelfde directeur-bestuurder. Door de korte lijnen is de school flexibel en
kan er snel worden geschakeld. Op beide locaties wordt aan groep 1 t/m 8 les gegeven en hebben we circa 3
dagdelen ondersteuning per groep.
De plannen van de school in de komende jaren zijn terug te vinden in ons Schoolplan 2020-2024 en in ons
Schoolprogramma Onderwijs. Beide zijn te vinden op de website van de school www.obsdevos.nl
Gevraagd
De leerkracht die we zoeken:
• onderschrijft de visie van de school en de uitgangspunten van openbaar onderwijs;.
• heeft kennis van en ervaring met onderwijs aan jonge kinderen;
• staat open voor ontwikkeling van het onderwijs en wil hier een positieve, actieve bijdrage aan leveren;
• wil op termijn eventueel ook in midden- en/of bovenbouwgroep aan de slag als leerkracht;
• is een teamspeler;
• is minimaal 3 dagen beschikbaar.
Kennis van De Vreedzame school, Early bird zijn een pré, maar geen vereiste.
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Ons aanbod
We bieden:
• een school met een fijne sfeer in een mooi dorp;
• een werkplek waar je jouw kennis, ervaring en ambitie kunt neerzetten;
• secundaire arbeidsvoorwaarden conform de cao PO + bedrijfsfitness en een eigen laptop;
• uitstekende mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling;
• inschaling in schaal LB (per 1-7-’22 max. €4573,- fulltime), de trede waarin je wordt ingeschaald is
afhankelijk van je laatst verdiende salaris en je ervaring binnen en buiten het onderwijs;
• een functie voor 3 tot 5 dagen per week afhankelijk van je wensen (0,6 – 1,0 fte);
• een contract voor bepaalde tijd (12 maanden) met de toezegging dat deze bij goed functioneren
wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.
Het exacte moment van aanvang wordt in overleg bepaald, maar is wat ons betreft zo spoedig mogelijk.
Meer weten en solliciteren
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ingrid La Haye, directeur-bestuurder. Zij is
te bereiken op 071 561 46 94 of op 06 23 07 71 54.
Stuur je motivatiebrief en cv naar ilahaye@obsdevos.nl o.v.v. Sollicitatie onderbouw leerkracht. De
sluitingsdatum is 25 september 2022.

Wij zijn voor de vacature uitdrukkelijk níet op zoek naar een uitzendkracht. Acquisitie naar aanleiding van deze
vacature wordt niet op prijs gesteld.
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