CBS Mastenbroek
Wij zijn een christelijke
basisschool in Mastenbroek en
onderdeel van de VPCO
Hasselt.
Wij geven onderwijs aan
ongeveer 30 leerlingen. Wij
geven het onderwijs met 3 à 4
leerkrachten en een
onderwijsassistente. De school
is verdeeld over 2
combigroepen.
Onze leerlingen komen uit
Mastenbroek en omliggende
plaatsen, zoals Genemuiden,
Zwolle, Hasselt, IJsselmuiden
en Kampen

CBS Mastenbroek is een
school die letterlijk de ruimte
heeft, liggend in de weidse
omgeving van de
Mastenbroeker Polder. Deze
ruimte komt in figuurlijke zin
terug in ons onderwijs.
Doordat wij een kleine school
zijn, is er aandacht voor
iedereen; ieder kind wordt
door iedere leerkracht gekend,
zowel als persoon als in
onderwijsbehoeften. Hierdoor
zijn wij in staat om kinderen
met diverse
onderwijsbehoeften ruimte te
geven om te groeien.

CBS Mastenbroek
Kerkwetering 2
8294PE Mastenbroek
www.cbsmastenbroek.nl
https://www.facebook.com/cbs3
mm/

Met ingang van 1 november zoeken wij,
door het vertrek van een fulltime leerkracht, een

Groepsleerkracht bovenbouw
WTF 0.4250 tot 1.000
Wij zoeken een leerkracht die
-

christelijk is en dit geloof uitdraagt

-

een hart voor kinderen heeft

-

een goed pedagogisch klimaat schept

-

kan omgaan met verschillen en wil werken in leerlijnen

-

korte lijntjes kan onderhouden met collega’s en ouders

-

reflectief is en graag wil leren

-

flexibel is plezier heeft in het werk

Wij bieden je
-

een uitdagende baan op kleinschalige plattelandschool

-

een uitdaging in een combinatiegroep: onze bovenbouwgroep
bestaat nu uit de groepen (6) 7 en 8 met 14 kinderen.

-

plek in een enthousiast team en betrokken ouders

-

ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling

-

een cultuur waarin leren voor zowel leerlingen als leerkrachten
centraal staat

-

salariëring volgens CAO

-

uitzicht op een vaste baan

Meer informatie
Kijk op onze website en facebookpagina
Ook kun je contact opnemen met
Klaas Mijnheer, locatieleider: 0626550626

Interesse
Stuur je motivatiebrief + CV uiterlijk 20 september 2021 naar
k.mijnheer@vpcohasselt.nl

