- VACATUREBij ’t Spectrum in Peize ontstaat per 1 januari 2022 een vacature voor
de functie van

LEERKRACHT
’t Spectrum is een openbare
basisschool in Peize. Op onze school
staat talentgedreven onderwijs
centraal. Als kinderen weten waar ze
energie van krijgen, wat hun talenten
zijn, ontwikkelen ze niet alleen
zelfkennis, maar ook een positief
zelfbeeld en een gezonde dosis
zelfvertrouwen.
Ons motto is: mogen zijn wie je bent
met je eigen talent!
We hebben oog voor de talenten van
leerlingen en medewerkers, en
bieden ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling.
Op onze school zitten zo’n 150
leerlingen uit Peize en nabije
omgeving. Op ’t Spectrum gaan we
voor een omgeving waar iedereen –
dus kinderen, ouders en leerkrachten
– zich thuis voelt en respect voor
elkaar heeft. We willen een veilige,
vertrouwde omgeving bieden en een
innovatieve school zijn waar kinderen
met veel plezier naartoe gaan.
Eigenaarschap, leren leren, het
vergroten van de intrinsieke
motivatie en verantwoordelijkheid
zijn van essentieel belang
Er zijn naast de leerkrachten, een
onderwijsassistente, een IB’er
directeur, een administratief
medewerkster, medewerksters
schoonmaak, een conciërge en een
directeur aan de school verbonden.

40 klokuren per week, waarvan 25 lesuren, wtf 1,
ingevuld door een fulltimer of twee parttimers
We bieden:
• Een fulltime baan of een parttime baan in de bovenbouw, het gaat
om volledig groep 8. Afhankelijk van de voorkeuren en werkervaring
van kandidaten kan er eventueel geschoven worden in het team
zodat de vacatureruimte uit een aantal dagen groep 8, groep 7
en/of groep 3/4 komt te bestaan.
• Een fijne werkomgeving in een talentgedreven team
• Deze vacature is wegens vervanging van zwangerschapsverlof tot de
zomervakantie. De eigen leerkracht is de eerste weken op de
achterhand (digitaal) beschikbaar.
• Na de zomervakantie is er de mogelijkheid om voor maximaal 0,8
fte in de flexpool van OPO Noordenveld te gaan werken of, als er
ruimte is, als interne kandidaat door te stromen naar één van de
scholen binnen OPO Noordenveld.
• Afhankelijk van je achtergrond wordt er een vast dienstverband of
een dienstverband voor één jaar met uitzicht op een vast
dienstverband aangeboden.
• De salariëring vindt plaats conform schaal L10.
We zoeken een leerkracht die:
• Aansluit bij de talenten van leerlingen en hen stimuleert deze verder
te ontdekken.
• Professioneel werkt en zich graag wil ontwikkelen.
• Onderwijs goed kan afstemmen op de specifieke behoeften van
leerlingen.
• Affiniteit en bij voorkeur ervaring heeft met het werken in de
bovenbouw.
• Stevig in de schoenen staat, en op een positieve en consequente
manier communiceert met de leerlingen.
• Bevoegd is om les te geven in het basisonderwijs.
Meer weten?
Kijk dan op 't Spectrum (spectrumpeize.nl) en OPO Noordenveld
(oponoordenveld.nl). Inlichtingen over de vacature kunnen worden
ingewonnen bij Claudia van der Wal (directeur), tel. 050 5033612. Voor
algemene informatie en vragen over de sollicitatieprocedure kun je
terecht bij Suzan Peeters (personeelsadviseur), tel. 050 4065786.
Geïnteresseerd?
Richt dan je sollicitatie voorzien van een CV, onder vermelding van
vacature OBS ‘t Spectrum, voor 8 november 2021 per mail aan
s.peeters@onderwijs-noordenveld.nl

