Het team, ouders en kinderen van de Marnixschool
zoeken met ingang van het nieuwe schooljaar

een groepsleerkracht
voor een volledige werkweek in een midden- of bovenbouwgroep (WTF 1,0)

De Marnixschool is een
moderne Prot. Chr. Basisschool.
Als team willen we de
christelijke normen en waarden
en de liefde van God op een
eigentijdse manier aan de
kinderen doorgeven
We vinden het belangrijk dat
kinderen op onze school een
plezierige en leerzame tijd
hebben. We investeren daarom
veel in ons pedagogisch
klimaat en in de leerlingenzorg.
Het onderwijs op de
Marnixschool is modern en
van deze tijd. We willen als
school ons blijven ontwikkelen.
De school is gevestigd aan de
Schimmelpenninckstraat 2 in
de wijk ‘de Hoornes’ KatwijkNoord. Zo’n 280 leerlingen
bezoeken onze school en het
team bestaat uit 22 collega’s.
Neem gerust een kijkje op onze
website:
www.marnixschool.net

Wij zoeken iemand die:
- het Christelijk onderwijs een warm hart toedraagt
- (vanzelfsprekend) graag met kinderen werkt
- kinderen weet te stimuleren om optimaal te presteren
- duidelijk is en structuur kan bieden
- kan organiseren en differentiëren
- positief is ingesteld
- met enthousiasme werkt en de kinderen in de groep ziet.
- samenwerken vanzelfsprekend vindt
- een goede sfeer belangrijk vindt
- zelfstandigheid bij kinderen kan bevorderen
- bij voorkeur ervaring heeft in de midden- en bovenbouw
Voor een goede balans in ons team gaat, bij gelijke geschiktheid,
onze voorkeur uit naar een mannelijke collega. Heb je de
Academische PABO afgerond, dan heb je een streepje voor.
Wij bieden:
- een gevarieerde baan waarin je je kunt en mag ontwikkelen
- een professioneel, enthousiast team die omziet naar elkaar
- een open cultuur met betrokken ouders
Inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij:
directeur dhr. René Hartvelt
adjunct-directeur mw. Jenny Molenaar
tel: 071 4080215 (school)
Enthousiast geworden? We nodigen je van harte uit om te
reageren als je je herkent in de functie-eisen.
Stuur je motivatie en CV voor 18 juni per mail aan: René Hartvelt
(marnixschool.info@stichtingpcok.nl)

De Marnixschool maakt deel uit van Stichting Prohles.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

