Wil jij actief bijdragen aan de talenten van de toekomst?
Morgenwijzer zoekt een:

Enthousiaste groepsleerkracht - Bonifacius
Groep 1 / 2 – 0,6 – 0,8 WTF (ma/di/do/vr of eventueel wo/do/vr)
Wij zijn Morgenwijzer
Met zo’n 400 medewerkers, 4.500 leerlingen en 23 locaties staat Morgenwijzer bekend als een
vernieuwende onderwijsorganisatie in Alphen aan den Rijn en het omringende Groene Hart.
Iedere school heeft een eigen karakter met eigen accenten, dus je vindt altijd een school
waar jij je thuis voelt en die aansluit bij jouw ambities, ideeën en opvattingen.
Deze vacature is voor Basisschool de Bonifacius, een school in Alphen aan de Rijn met 421
leerlingen. Voor meer informatie: www.basisschoolbonifacius.nl/
Wie ben jij?
Jij bent een enthousiaste leerkracht (onderbouw), die gemotiveerd is en flexibel. Jij kunt je
goed vinden in de visie van de school. Je werkt positief samen met leerlingen, collega’s en
ouders. Het leveren van een bijdrage aan de doorlopende onderwijsontwikkelingen is voor
jou een vanzelfsprekendheid.
Wat verwachten wij?
-

een afgeronde pabo-opleiding;

-

bij voorkeur ervaring als groepsleerkracht;

-

een flexibele instelling, zowel mens- als taakgericht;

-

een geldige VoG (Verklaring omtrent gedrag).

Wat bieden wij?
-

een werkomgeving die altijd in beweging is;

-

een organisatie met veel carrièreperspectieven;

-

marktconforme arbeidsvoorwaarden (L10);

-

Een prettig en betrokken team en een fijne samenwerking met leerlingen en ouders;

-

Een grote school (17 groepen) met duo-groepen, waardoor je er niet alleen voor staat
Een enthousiaste groep leerlingen;
Een gezellige schoollocatie in het centrum van Alphen aan den Rijn en dichtbij het
station;

-

Deel uitmaken van een ambitieus bestuur: Morgenwijzer.

Per wanneer?
Het betreft een tijdelijke vacature in verband met langdurige vervanging. Startdatum is 11
maart 2020 tot uiterlijk het einde van het schooljaar. Voor een vervolg na deze tijdelijke
periode kunnen we samen in gesprek om een geschikte plek in de organisatie voor je te
vinden.
Nieuwsgierig?

Voel jij je aangesproken door deze vacature en wil je met ons kennismaken? Stuur dan jouw
motivatie en CV naar pz@morgenwijzer.nl. Ben je wel geïnteresseerd, maar niet in deze
functie? Een open sollicitatie mag altijd! Voor meer informatie kun je Linda Vermeulen bellen
op telefoonnummer 0172 - 501119. Of neem eens een kijkje op www.morgenwijzer.nl.

