Ben jij UN1EK?
CBS DE GROENE HOEK ZOEKT EEN

LEERKRACHT MIDDENBOUW/
BOVENBOUW (GROEP 6/7 – 32 TOT 40 UUR)

Dan zijn wij opzoek naar JOU!
Basisschool De Groene Hoek is al jaren een begrip in Maassluis. Gelegen aan de Weverskade bevindt zich het
karakteristieke gebouw met haar groene, uitdagende schoolplein. De Groene Hoek is een warme, gezellige, zorgzame
school, waar we willen dat ieder kind zich er thuis voelt: ‘Samen met anderen en in samenhang met de omgeving,
kan je je eigen ik ontwikkelen’.
Wil jij onderdeel worden van het gezelligste team van Maassluis? Ben je flexibel, creatief, een teamplayer en heb jij
zin om de nieuwe visie verder mee uit te bouwen? Wil jij fullltime aan de slag in groep 6 of 7? Dan zijn wij op zoek
naar jou!

Wat vragen wij van jou? / Heb jij? / Ben jij?
Wij zoeken een collega die:
 Bevlogen is van onderwijs (met onderwijsbevoegdheid)
 Pedagogisch en didactisch sterk is.
 Warm wordt van onze kernwaarden: sociaal, zorgzaam, gedreven, flexibel, lerend.

Wat bieden wij jou?
 Een gezellige, dynamische werkplek, waar we met het team van totaal 30 leerkrachten en Pedagogisch Medewerkers
veel lachen en hard werken.
 Een jaarcontract voor 0,8-1,0 fte. Bij goed functioneren wordt het jaarcontract omgezet in een vast contract.
 Arbeidsvoorwaarden conform de CAO PO
 Mogelijkheden om jezelf verder te scholen.

Solliciteren
Heb je interesse in deze functie? Reageer dan direct en
stuur je persoonlijke gegevens en een korte motivatie naar
sollicitaties@un1ek.nl. Je kunt ook rechtstreeks reageren via
werkenbijun1ek.nl.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact
opnemen met t.a.v. de directeur van CBS de Groene Hoek,
Susan Stolze , directie@cbsdegroenehoek.nl of 06-54542101.

werkenbijun1ek.nl

Bij UN1EK ligt de focus op het aanbieden van onderwijs en opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We organiseren
dit vanuit één visie, één missie en één organisatie. UN1EK heeft in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam twaalf IKC’s, vier scholen
voor christelijk primair basisonderwijs met peuteropvang en buitenschoolse opvang, een locatie voor kleinschalige kinderopvang, een
gastouderbureau en een sport outdoor BSO. Al onze IKC’s hebben een UN1EK profiel en aanbod.
Ontwikkeling stopt nooit! Daarom geloven wij in een leven lang leren voor zowel onze kinderen als onze medewerkers. Als goed
werkgever streven we naar duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. We werven UN1EKe mensen, ontwikkelen onze
medewerkers op UN1EKe wijze en ondersteunen hen om hun UN1EKe werk te doen.

