Leerkrachten Varietas Invalpool
Voor onze Varietas Invalpool zijn wij op zoek naar flexibele leerkrachten die bereid zijn om in te vallen bij
afwezigheid van met medewerkers kort- of langdurend verlof (ziekte, zwangerschapsverlof, studie etc.), of bij
tijdelijke vacatures voor de scholen in de regio Twente en Salland e/o.

Ben jij:
een energierijke, flexibele leerkracht en wil jij graag jouw expertise inzetten binnen één stichting? Lees dan zeker verder!
Wat bieden we je aan?
- een tijdelijke aanstelling, met mogelijkheid naar vast
- een contract voor 0,6 – 1,0 wtf (24-40 uur)
- werken op verschillende scholen en groepen (1 t/m 8) binnen één stichting
- salaris conform CAO-PO
Over de aanstelling
Je wordt indien nodig, ingezet voor de vervanging van afwezige leerkrachten bij één van de 30 scholen in de
regio Twente/ Salland (Almelo, Rijssen, Deventer e.o.).
De coördinatie wordt geregeld door Driessen. Mocht er geen vervanging nodig zijn, dan word je ingezet bij
de stamschool, die je krijgt toegewezen. Alle invalkrachten krijgen begeleiding van een ervaren leerkracht.
Wij zoeken leerkrachten:
- die de kinderen op de eerste plek zetten en ieder kind weet te boeien;
- die zich gemakkelijk aanpassen aan nieuwe situaties en in verschillende teams;
- die opgedane kennis weten te delen met collega's en gericht zijn op kwaliteit en continuïteit;
- die in het bezit zijn van een PABO diploma.
Alle scholen gaan uit van drie pijlers:
onderwijs van topkwaliteit,
oprechte aandacht voor kind & ouder en
respectvol gedrag voor jezelf en anderen

Meer informatie:

www.varietas.nl (of neem een kijkje op de sites van onze scholen)

Solliciteren:

stuur jouw motivatie en cv sturen naar: t.snoek@varietas.nl
We horen graag van je!

Stichting Varietas is een organisatie met 30 basisscholen in Salland en Twente. Onze scholen zijn openbaar,
Interconfessioneel, neutraal, Katholiek of Protestants-Christelijk. De samenwerkende scholen leggen verbindingen met
elkaar. Dat betekent dat ze kennis, ervaring en medewerkers kunnen uitwisselen. Onze scholen gaan uit van drie pijlers:
onderwijs van topkwaliteit, oprechte aandacht voor kind & ouder en respectvol gedrag voor jezelf en anderen.

Voor meer informatie: www.varietas.nl

