
Leerplek voor het leven

Eigenwijs

Vertrouwen door verbinding

De Aloysiusschool in Schagen zoekt een leerkracht
Wij hebben per 1 augustus a.s. een vacature voor werktijdfactor 1,0, maar minder is ook bespreekbaar.

Stichting Sarkon biedt onderwijs aan zo’n 4200 leerlingen met 19 basisscholen in de gemeenten Den Helder, Texel,
Schagen en Hollands Kroon. Met meer dan 400 collega’s werken wij elke dag aan een stapje verder vooruit in de
ontwikkeling van onze leerlingen, en van onszelf.

Aloysiusschool
De Aloysiusschool in het gezellige stadshart van Schagen is dichtbij het station gelegen. De Aloysius  staat
voor goed en modern onderwijs.  Als leerplek voor het leven van de leerlingen werken we aan
leiderschap. Leiderschap in jezelf is belangrijk voor alle leerlingen en teamleden. Op onze school werken
we met dertien basisgroepen verdeeld in drie teams. Een team 1-2-3, een team 4-5-6 en een team 7-8.
Het leren vindt plaats in de basisgroep, maar ook groepsdoorbrekend. Per 1 februari aanstaande komt
een fulltime vacature vrij wegens zwangerschapsverlof. Parttime werken is bespreekbaar.

Jouw kracht
- werken aan leiderschap in jezelf en bij de leerlingen spreekt jou aan
- je geniet van werken in een gezellig en dynamisch team
- je bent niet perfect en dus een echt mens
- je hebt een lerende houding en een goede inzet
- je hebt een PABO-diploma of je rondt de PABO dit schooljaar met succes af
- je bent per 1 augustus beschikbaar

Onze kracht
- een professionele cultuur met aandacht voor jouw ontwikkeling
- een maatje, een mentor en coaching om je te ondersteunen
- een eigen Sarkon Academie met een digitaal leerplatform waarvan je onbeperkt gebruik kunt maken
- een leuke werkplek in een mooi gebouw met fijne collega’s om je heen
- met je leerlingen werken aan thema’s en zo de wereld ontdekken en vaardigheden leren
- een chromebook in bruikleen
- salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO PO
- een tijdelijke aanstelling tot de zomervakantie met uitzicht op een vaste aanstelling bij Sarkon

Word jij onze nieuwe collega?
Wij ontvangen graag jouw cv en motivatiebrief, deze kun je sturen naar directeur.aloysius@sarkon.nl met
in de cc sollicitatie@sarkon.nl. Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met John Bruinsma
(directeur) via bovenstaand mailadres.

https://ipc-nederland.nl/
mailto:directeur.aloysius@sarkon.nl

