Een enthousiast team zoekt
een leerkracht voor een schakelklas
op een wereldschool
PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11
peuterspeelzalen, 23 basisscholen en 4 speciaal
(basis)onderwijs-scholen. Wij geven met 875
collega’s protestants-christelijk onderwijs aan
7600 peuters en leerlingen. Onze scholen
worden adequaat ondersteund door een
bestuursbureau.

Wij bieden
•
•
•
•
•

De Sleutel is een protestants- christelijke
basisschool in de multiculturele wijk Bloemhof
te Rotterdam. Wij hebben 215 leerlingen die
verdeeld zijn over reguliere groepen, drie
schakelklassen voor onderwijs aan nieuwkomers
en twee peutergroepen. Onze school staat in
een Children’s Zone en biedt extra leertijd aan
leerlingen.

Wij vragen
•
•
•
•
•

Wij zijn een ‘Lekker Fit’ school en ons team
werkt met de technieken van ‘Teach like a
Champion’. Met ‘LeerKRACHT’ stellen leraren
zelf doelen en stemmen hun onderwijs daarop
af. Het concept ‘ouderbetrokkenheid 3.0’ en de
ouderarena's ondersteunen onze samenwerking
met ouders. We beschikken over een prachtig
nieuw schoolgebouw. Diverse specialisten
ondersteunen ons onderwijs- en schoolklimaat.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.

Een dienstverband van 40 uur per 1 september 2021;
Een gemotiveerd, bevlogen en gezellig team;
Ontwikkelingsgericht onderwijs op een school die in beweging is;
Diverse opleidings- en begeleidingsmogelijkheden voor professionele
ontwikkeling;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden als aanvulling op de
collectieve arbeidsovereenkomst primair onderwijs (CAO-PO).

•

Ervaring met NT2 onderwijs of bereid is hierin scholing te volgen;
Een open en duidelijke communicatiestijl hanteert;
Een heldere onderwijskundige visie;
Een zichtbare, laagdrempelige en empathische benadering van team, ouders
en kinderen;
Kennis van en ervaring met het werken in een dynamische grootstedelijke
omgeving en vanuit overtuiging willen werken in een Children’s Zone;
Invulling van onze christelijke inspiratie binnen een verscheidenheid aan
godsdiensten, culturen en leefwijzen.

Meer informatie en reactie
Kijk voor meer informatie op www.cbsdesleutel.nl en www.pcbo.nl. Voor
mondelinge toelichting ben je welkom bij Theo Bosgieter (directeur) of
Shanti Dewki-Chedi (adjunct- directeur) Bereikbaar op 010-4844691. Een
gemotiveerde reactie met cv kun je sturen naar directie@cbsdesleutel.nl
Voor 20 september 2021.

