
Leerplek voor het leven

Eigenwijs

Vertrouwen door verbinding

De Don Bosco in Wieringerwerf zoekt leerkrachten
20 uur in groep 1-2 en 40 uur in groep 5 (parttime is 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.

Don Bosco
De Don Bosco is gevestigd in Wieringerwerf en telt 230 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. Op onze school staat
samen leren, werken en ontwikkelen centraal. Het leren vindt plaats vanuit een positieve, sociale omgeving. Door
het ontwikkelen van een groeimindset leren we de kinderen om uitdagingen aan te gaan en kansen te benutten.
Het reguliere aanbod binnen de groep wordt versterkt door:
- Naschools aanbod, twee keer per week, op taalontwikkeling voor een aantal kinderen uit groep 1 t/m 4.
- Wekelijkse lessen van de vakleerkracht techniek voor groep 3 t/m 8.
- Twee keer per week les van de vakleerkrachten bewegingsonderwijs voor groep 1 t/m 8.

We zijn op zoek naar collega’s met LEV voor:
- 20 uur in groep 1-2: groep van (momenteel) 24 leerlingen die spelenderwijs zowel in eigen groep, als
groepsdoorbrekend onderwijs ontvangen. Veel samenwerking tussen drie kleutergroepen. Mogelijkheid tot vaste
aanstelling op Don Bosco per 01-08-2022.
- 40 uur in groep 5: een positieve, sociale groep van 30 kinderen. Invulling van een parttime baan in deze groep
behoort tot de mogelijkheden.

Jouw kracht
- enthousiast, betrokken en flexibel
- het creëren van een positief leerklimaat en betrokken bij de leefomgeving van de kinderen
- samenwerken in een gepassioneerd, professioneel en gezellig team om samen te ontwikkelen
- in het bezit van een Pabo-diploma of je rondt de opleiding dit schooljaar af
- je bent zo spoedig mogelijk beschikbaar

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.donbosco@sarkon.nl met in de cc
sollicitatie@sarkon.nl. Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Inge Heijerman (directeur) via
bovenstaand mailadres of 0227-602204.
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