Stichting kom Leren is op zoek naar

leerkrachten
Dit ben jij
o Je hebt de pabo succesvol afgerond.
o Je bent pedagogisch en didactisch deskundig.
o Open en transparant communiceren gaat je uitstekend af.
o Je kunt reflecteren, bent daadkrachtig en flexibel.
o Je weet kinderen te enthousiasmeren en inspireren.
o Je kunt goed relativeren en zorgt voor een dosis humor en plezier.
Dit ga je doen
Als leerkracht verzorg je het onderwijs en begeleid je leerlingen. Vanzelfsprekend zorg je ook
voor de voorbereiding en ontwikkeling van de lessen. Je draagt bij aan de taken en doelen uit
het schoolplan. Dat doe je samen je collega's, met de MR, ouders en kinderen.
Met workshops en scholing houd je je kennis en vaardigheden up-to-date. Liever nog verbeter
je jezelf. Zo maak jij het verschil voor het onderwijs en voor je leerlingen. Bij alles wat je doet,
omarm je de ambities en richtinggevers van kom Leren: de mens centraal, talentontwikkeling
en diversiteit, en de leer- en leefgemeenschap in transitie.
Dit zijn wij
Stichting kom Leren heeft negentien basisscholen in de regio Maastricht-Heuvelland. Wij staan
samen voor goed onderwijs en zoeken voortdurend naar verbetering en innovatie. Daarbij
hebben we oor en oog voor jou als mens en als professional. Jij als medewerker vormt immers
het kapitaal van de organisatie. Daarom zien wij je talenten en kwaliteiten, dagen we je uit en
helpen we jou om te blijven groeien en bloeien.
Dit bieden wij jou
o Een fulltime of parttime aanstelling.
o We kijken samen naar je wensen. Of je hart nu ligt bij vervanging op verschillende scholen of
juist bij een eigen vaste groep. We gaan hierover met jou in gesprek en vinden zo een werkplek
en werktijdfactor die bij jouw én onze behoefte past.
o Een uitstekend personeelsbeleid, met extra coaching en begeleiding voor starters en
herintreders.
o Een eigen, unieke kom Leren Academie waar je je kunt bijscholen en ontwikkelen.
o Collegiale en plezierige werksfeer. Je komt terecht in een professioneel en betrokken team.
o Salaris, passend bij de cao PO.

Enthousiast?
Zie jij jezelf op een van onze scholen werken? Stuur dan een motivatie met cv naar
v.gevers@kom-leren.nl met als onderwerp ‘sollicitatie leerkracht’.
Heb je vragen? Mail dan met Veroniek Gevers van de afdeling HR: v.gevers@kom-leren.nl.
Bellen kan ook: 06-46122880

