Stichting kom Leren is een gemeenschap waarin mensen worden gezien en gehoord. Het personeel
vormt het kapitaal van de organisatie. We hebben oog voor hun talenten en kwaliteiten. We koesteren
onze medewerkers, dagen ze uit en helpen ze groeien als mens en professional. Vanuit die visie zijn we
op zoek naar medewerkers op een aantal van onze 19 scholen in Maastricht en het Heuvelland.

Op dit moment is kom Leren op zoek naar
leerkrachten
werktijdfactor in overleg

Algemeen functiebeeld:
De leerkracht verzorgt onderwijs en begeleidt kinderen. Hij/zij levert een bijdrage aan de voorbereiding
en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk
voor de eigen professionalisering.

Stichting kom Leren verwacht:
➢
➢
➢
➢

Pedagogisch en didactische deskundigheid.
Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de stichting en de eigen school.
Samenwerking met het team, ouders, MR, en kinderen aan de doelen uit het schoolplan.
Open en transparante communicatie.

Stichting kom Leren vraagt:
➢
➢
➢
➢

Een PABO-diploma.
Flexibiliteit.
Uitstekende communicatieve vaardigheden.
Reflectievermogen, inspiratie, daadkracht, relativeringsvermogen, humor.

Stichting kom Leren biedt:
➢ Een fulltime of parttime aanstelling bij de Stichting kom Leren.
➢ Collegiale en plezierige samenwerking.
➢ Professionele teams met een hoge mate van betrokkenheid bij het werk in het primair
onderwijs.
➢ Een salaris passend bij de functie volgens de cao PO.
➢ Extra coaching en begeleiding voor starters en herintreders.
➢ Een eigen academie waar op verschillende manieren en vele thema’s kan worden bijgeschoold
en verder ontwikkeld.

Belangstelling?
Indien je geïnteresseerd bent in bovenstaande vacature en kunt starten per 1 augustus of 1 september
2021, ontvangen we graag een motivatiebrief en CV.
Je kunt je reactie sturen naar v.gevers@kom-leren.nl met als onderwerp ‘sollicitatie leerkracht’.
Bij vragen kun je contact opnemen met de afdeling HR:
Iris Smeets- Lahey i.lahey@kom-leren.nl of Veroniek Gevers v.gevers@kom-leren.nl of bellen naar 0434100300.

