Op onze school De Roos te Apeldoorn zijn wij op zoek naar:

Enthousiaste leerkrachten
Bent u die bevlogen professional die een uitdaging ziet in het mee opstarten en
vormgeven van een nieuwe school? Herkent u zich in de speerpunten van De Roos:
wereldburgerschap, ouderbetrokkenheid, gezonde school, onderzoekend & ontwerpend
leren, positief benaderen en coöperatief leren? Heeft u het ondernemende karakter,
de zelfstandige werkstijl en het enthousiasme om De Roos uit te bouwen tot een
volwaardige basisschool? Dan zoeken we u!

Wat verwachten we van u:
Een afgeronde PABO opleiding en ervaring
in lesgeven.
Uitstekende pedagogische, didactische en
communicatieve vaardigheden.

Wat mag u van ons verwachten:
Samenwerken met een team van enthousiaste en ervaren
leerkrachten.
Een lerende organisatie waarin onze eigen SIMON-academie
een grote rol speelt.

Een positieve instelling.
U kunt in korte tijd een band met de kinderen,
collega’s en ouders opbouwen.
U bent in staat een sfeer te creëren waarin de
kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen.
U bent in hoge mate maatschappelijk betrokken.

Uitzicht op een vast dienstverband.
Salaris conform CAO primair onderwijs met aanvullend een
SIMON-eigen reiskostenvergoeding.
Bovenal een prettige, collegiale werksfeer waarin we
respectvol, in dialoog en in verbinding met elkaar omgaan.

Herkent u zich in bovenstaand profiel?
Dan maken we graag kennis met u. U kunt uw sollicitatie met
uitgebreid CV sturen naar de heer Gencay Alici:
g.alici@simonscholen.nl

Ook voor meer informatie kunt u contact met hem opnemen
of bezoek onze website www.simonscholen.nl.

Basisschool De Roos is een SIMON- school. SIMON, de Stichting voor Islamitisch onderwijs in het Midden en Oosten van Nederland, is het overkoepelende
bestuur van 10 basisscholen. Wij geloven dat onze islamitische identiteit ons verplicht het best mogelijke onderwijs aan onze kinderen te bieden.
Bij SIMON bieden we kinderen de veilige omgeving waarin ze zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. De ontwikkeling van sociaal-emotionele intelligentie vinden
wij minstens zo belangrijk als cognitieve intelligentie.
We leren kinderen dat ze mogen zijn wie ze zijn. We staan midden in de samenleving en willen de kinderen
een brede en verdraagzame blik meegeven om tot een gezamenlijke samenleving te komen waarin iedere
wereldburger recht heeft op zijn of haar eigen levenswijze, identiteit, en geloof.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

