OJBS de Toermalijn
Openbare Jenaplan Basisschool de Toermalijn is een dynamische basisschool gelegen in de wijk Op de Heide
in Tegelen die de uitgangspunten van het openbaar onderwijs onderschrijft. De missie van OJBS de
Toermalijn is dat de kinderen zich ontwikkelen in kennis en persoon, opgroeien in diversiteit en een brede
oriëntatie op de wereld krijgen.
Wij zijn per direct op zoek naar een:

Midden/bovenbouw Leerkracht L10 (1,0 fte) voor OJBS de Toermalijn
Dit ben jij:
Als leerkracht schrijf je mee aan een hoofdstuk in het leven van je leerlingen. Jij opent de deur voor de
toekomst en bent het eerste gezicht in hun loopbaan. Taal, rekenen, begrijpend lezen en wereldoriëntatie,
jij kan alles overbrengen op de leerlingen, want jouw pedagogische skills zijn niet te overtreffen.
Wat heb je nodig?
● Je beschikt over een PABO-diploma;
● Je hebt een passie voor het onderwijs en wil deze graag overbrengen op jouw leerlingen;
● Je hebt ervaring in het onderwijs;
● Je hebt zin om in de midden/bovenbouw aan de slag te gaan;
● Je hebt ervaring met het lesgeven vanuit het expliciete directe instructie model;
● Je vindt het een uitdaging om aan de slag te gaan met leerlingen uit een onderwijskansen wijk;
● Je bent voorspelbaar en kunt gedragsverwachtingen positief formuleren;
● Je kunt planmatig werken;
● Je bent veerkrachtig, enthousiast, stressbestendig en initiatiefrijk;
● Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en kunt goed samenwerken;
● Je bent daadkrachtig, flexibel en sterk in afstemming;
● Je beschikt over onderzoeksvaardigheden.
Wat bieden wij?
● Een arbeidsovereenkomst voor 1,0 fte. De werktijdfactor is bespreekbaar.
● Je krijgt een aanstelling in de vervangerspool;
● Salariëring conform de CAO primair onderwijs;
Ben jij deze enthousiaste leerkracht?
Marjan Stappers, directeur OJBS de Toermalijn gaat graag met je in gesprek. Voor inhoudelijke informatie
over de functie kun je terecht bij Marjan Stappers, directeur OJBS de Toermalijn (telefoonnummer:
077-3735345). Voor vragen omtrent de sollicitatieprocedure kun je terecht bij personeelszaken
(telefoonnummer: 077-8500029 / personeelszaken@akkoord-po.nl)
Solliciteren
Indien je interesse hebt in deze uitdaging dan nodigen wij jou van harte uit te solliciteren! We zien jouw
sollicitatiebrief voorzien van een Curriculum Vitae graag voor 19 november 2021 tegemoet naar
personeelszaken@akkoord-po.nl

