Vacaturemelding
Openbare basisschool Apollo in Hoogeveen zoekt per direct
Een Leerkracht (0,45 fte)
Het is een tijdelijke aanstelling in verband met zwangerschaps-bevallingsverlof voor 18 uur per
week. De werkdagen zijn maandag en dinsdag in groep 8.
Apollo is een openbare school, dat wil zeggen een school toegankelijk voor iedereen, zonder
onderscheid naar ras, geloof, levensbeschouwing of welk onderscheid dan ook. Respect voor
anderen is een belangrijke waarde op onze school, evenals zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
Dit komt voort uit ons PBS traject, Positive Behaviour Support.
Leerkrachten geven op een activerende manier les. Leerlingen worden uitgedaagd tot actie en tot
zelf nadenken. Het accent ligt daarbij op doen, handelen, ontdekken en onderzoeken. Een goede
samenwerking tussen school en ouders draagt in grote mate bij aan deze ontwikkeling.
De Apollo is een onderdeel van de brede school, geeft les volgens het vijf gelijke dagen model en is
gehuisvest in een multifunctioneel centrum in de wijk Krakeel.
De persoon die wij zoeken moet een open, enthousiaste en daadkrachtige persoonlijkheid zijn.
We verwachten dat hij/zij:
- in het bezit is van de wettelijke bevoegdheden;
- de uitgangspunten van het openbaar onderwijs nastreeft;
- enthousiast, flexibel en collegiaal is ingesteld;
- ervaring heeft met het werken in bovenbouw is een pré;
- verschillen tussen leerlingen begripvol benadert en hierin adequaat kan handelen, zowel
voor leerlingen die meer kunnen, als kinderen die moeite hebben met bepaalde lesstof;
- de leerlingen effectief instrueert en motiveert, zodat de leerlingen op een succesvolle
manier kunnen werken;
- kan relativeren en humor heeft.
Inlichtingen over de inhoud van de functie kun je inwinnen bij Nicolet ten Kate-Wesselink
locatiedirecteur telefoon: 0528-262616 .
Informatie over de school kun je vinden op www.obs-apollo.nl
Procedure: Als je wenst te solliciteren kunt je jouw brief bij voorkeur per e-mail met c.v. z.s.m.
richten aan e-mailadres: info@bijeen-hoogeveen.nl

Toekomstige vacatures:
Ook heeft obs Apollo in april 2019 een vacature zwangerschap-bevallingsverlof voor 4 dagen per
week in de middenbouw.
Interesse in deze vacature ook graag reacties per mail: info@bijeen-hoogeveen.nl.
Verder komen er op korte termijn nog twee vacatures beschikbaar. Indien je op de hoogte gehouden
wilt worden dan kun je ons dit laten weten via: info@bijeen-hoogeveen.nl

