
Leerplek voor het leven

Eigenwijs

Vertrouwen door verbinding

IKC de Driemaster in Den Helder zoekt Leerkracht
voor 40 uur (parttime is bespreekbaar), inzetbaar in groep 5 t/m 8

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.

IKC Driemaster
IKC Driemaster werkt met jaargroepen, digitaal en met thema's door de hele school
Ons team is jong en enthousiast, de groepen zijn gemiddeld van grootte. Gewerkt wordt met Pluspunt en STAAL.
Voor enkele kinderen is er verdiepingsstof rekenen XL. We gaan binnenkort starten met Bouw en Letterster om de
kinderen nog beter te laten lezen. Voor W.O. wordt Alles in 1 gebruikt, een thematische methode met veel
mogelijkheden. Wij werken met de kinderen volgens EDI en met een weektaak. Wij vinden creativiteit op allerlei
gebied belangrijk. Vanwege een zwangerschapsverlof zoeken wij zo spoedig mogelijk een collega die met ons
meedenkt en meedoet om een veilige leeromgeving te realiseren.

Jouw kracht
- je hebt affiniteit met Luc Stevens: Relatie- Competentie- Autonomie
- je hebt humor en bent duidelijk
- je daagt kinderen uit zodat zij optimaal tot leren komen en tegelijkertijd genieten
- Je geniet van werken in een gezellig en dynamisch team
- 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 zo spoedig mogelijk beschikbaar, maar uiterlijk januari

Onze kracht
- een professionele cultuur met aandacht voor jouw ontwikkeling
- een eigen Sarkon Academie met een digitaal platform waarvan je onbeperkt gebruik kunt maken
- 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.ikcdriemaster@sarkon.nl met in
de cc sollicitatie@sarkon.nl. Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Caroline le Clercq via
bovenstaande e mailadres.

mailto:directeur.ikcdriemaster@sarkon.nl

