GEZOCHT: ENTHOUSIASTE, FLEXIBELE LEERKRACHTEN VOOR DE
VERVANGINGSPOOL VAN CKC DRENTHE.

CKC Drenthe zoekt op korte termijn poolers (0,4 -1 FTE)
CKC Drenthe biedt hoogwaardig onderwijs in een veilige en uitdagende leer- en leefomgeving op
30 scholen in Drenthe, vanuit de christelijke waarden, zoals deze in de visie van CKC
Drenthe verwoord zijn. De scholen en de leerkrachten van CKC Drenthe hebben de vrijheid en de
opdracht om op eigen wijze vorm te geven aan de uitgangspunten van de stichting onder leiding
van een integraal verantwoordelijke directeur. De scholen werken bewust aan het vormen van
professionele leergemeenschappen. Kennisdeling en (samen) oplossingsgericht werken met als
doel de kinderen zo ver mogelijk te brengen in hun ontwikkeling en uiteraard plezier te beleven
aan je vak!
Houd je van lesgeven?
Ben jij een gediplomeerde leerkracht met hart voor kinderen en voor onderwijs?
Vind je het bovendien plezierig om flexibel te werken?
Dan is een baan in onze vervangingspool wat voor jou!
We zoeken een gediplomeerde leerkracht die:
* In alle groepen inzetbaar is voor (lesgevende) taken;
* Lesgeeft vanuit christelijke waarden;
* Bij kan dragen aan de ontwikkeling van een professionele, lerende organisatie;
* Flexibel wil werken;
* Beschikt over de bevoegdheid bewegingsonderwijs of bereid is de opleiding hiervoor te gaan
volgen, is een pre.
We nodigen leerkrachten van alle leeftijden uit om te solliciteren.
Vervangingspool
CKC Drenthe werkt met een eigen vervangingspool. Het gaat hierbij om zowel langere
vervangingen als kortdurende vervangingen. SLIM zorgt voor de bemiddeling. Het hangt af van
de vraag naar vervangers, wanneer je wordt ingezet. Je bent flexibel inzetbaar, waarbij de maxuren leidend zijn voor je beschikbaarheid. Je krijgt de daadwerkelijk gewerkte uren uitbetaald,
met een minimum van 0,4 FTE. Uiteraard wordt de CAO voor het Primair Onderwijs gevolgd.
Bij een goede beoordeling kun je in aanmerking komen voor een vaste benoeming in de
vervangingspool. Wanneer je een vaste benoeming in de vervangingspool hebt, kom je als eerste
in aanmerking voor een vacature op een van de scholen van CKC Drenthe.
We bieden je:
* Een baan van 0,4 – 1 FTE (min-max), schaal L10 CAO voor het Primair Onderwijs
* Een benoeming voor bepaalde tijd, met de mogelijkheid van een vaste benoeming in de
vervangingspool.
* Professionaliseringsmogelijkheden.
Interesse?
Reacties met CV kunnen tot 2 november 2018 gemaild worden naar:
personeelszaken@ckcdrenthe.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 7 november op het bestuurskantoor in Assen. Voor
meer informatie over CKC Drenthe en haar scholen, ga naar www.ckcdrenthe.nl.

