De Antoniusschool is een katholieke basisschool in de bosrijke omgeving van Aerdenhout. De school
telt 225 leerlingen verdeeld over 9 groepen in een gemoderniseerd gebouw uit de dertiger jaren.
Binnen het klassikaal onderwijs wordt gestreefd naar onderwijs op maat. De school wil de kinderen
acht fijne jaren meegeven en hecht belang aan het bereiken van resultaten. We zijn een team van 18
enthousiaste collega’s, variërend in leeftijd.
Kijk voor een indruk van onze school op www.antoniusschool.com.

Per 1 september 2018 zoeken wij twee enthousiaste

Groepsleerkracht

groep 8 0.4 - 1 FTE
groep 1/2 0.4 - 1 FTE

(wij nodigen fulltimers en parttimers uit te solliciteren)
Functie
Per 1 september 2018 hebben wij een functie vacant voor twee groepsleerkrachten
Profiel van de groepsleerkracht:
- is in het bezit van de onderwijsbevoegdheid
- heeft bij voorkeur ervaring en affiniteit met de bovenbouw
- ervaring met vernieuwde lesmethodieken en ICT
- heeft een positieve en enthousiaste werkinstelling
- is zowel voor de groep als in het team professioneel en kundig
- werkt zelfstandig, flexibel, ondernemend en resultaatgericht
- is breed inzetbaar
- staat open voor nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs
- ziet opbrengstgericht werken als een uitdaging

Aanbod
Een school die een goed pedagogisch klimaat, zelfstandigheid en een goede leerlingenzorg belangrijk
vindt. Een team dat openstaat voor nieuwe ideeën en hard werkt aan de verdere ontwikkeling van de
school. De school schept ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en biedt een
marktconforme beloning volgens CAO-PO. Nieuwe leerkrachten doorlopen een begeleidingstraject.
Procedure
Uw CV met motivatie kunt u tot uiterlijk 24 mei 2018 a.s. per e-mail versturen naar
administratie@antoniusschool.com
Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvette Loog, directeur. Zij is bereikbaar op telefoonnummer
023 – 5240508. In week 22 vinden de eerste gesprekken plaats.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

