Voor onze 8 vrijescholen van Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland zijn we op zoek naar

TALENTEN MET VISIE EN AMBITIE (M/V)

De St. Samenwerkende
Vrijescholen Zuid-Holland
bestaat uit acht
basisscholen met
vrijeschoolonderwijs.
Wij zoeken versterking op
de Leeuwenhartschool
in Oud-Beijerland,
de Dordtse Vrije School
in Dordrecht,
de Rudolf Steiner
School in Rotterdam en
Krimpen ad IJssel,
de Vrije School
Vredehof en de
Vrijeschool Rotterdam
West in Rotterdam ,
de Vrije School Widar in
Delft en
Basisschool Wonnebald
in Den Haag.

Wil jij onderwijs ontwikkelen, werken aan je talent(en) en tevens voor de klas staan? Dan is onze Talentenpool zeker iets voor jou.
Wij zoeken nog minimaal 2 geïnspireerde leraren met visie en ambitie voor onze acht scholen, die:
- HBO+/WO werk- en denkniveau hebben, transparant en communicatief vaardig zijn
- in t laatste opleidingsjaar zitten of de (vrijeschool) PABO succesvol hebben afgerond met kennis van en/of affiniteit met onze onderwijsvorm
- Flexibel kunnen invallen op 2 scholen en daar willen meewerken aan schoolse activiteiten als jaarfeesten en themaweken
- Tevens een brede kijk hebben op onderwijsontwikkelingen en daar (d.m.v opdrachten en onderzoek) een actieve bijdrage aan willen leveren
- Een sterk organiserend vermogen hebben en zelfstandig kunnen werken
- Bereidheid hebben deel te nemen aan onderwijskundig relevante studiedagen. Leerbaar en coachbaar zijn.
Wij bieden: een aanstelling voor tenminste 1 jaar, variërend van 0,4 fte-0,8 fte afhankelijk van vaardigheid en brede inzetbaarheid op basis van de
normering: start-, basis-, ontwikkel-, en vakbekwaam. Ongeveer een dag per week beschikbaar voor talentontwikkeling/opdrachten op de scholen
en de andere dag(en) voor invalwerkzaamheden.
De ervaring leert dat de meesten binnen een schooljaar een aanstelling hebben op een van de acht verschillende scholen binnen ons
samenwerkingsverband SVZH.
Procedure:
De sollicitatieprocedure loopt zowel intern als extern. De sollicitatiecommissie adviseert het bestuur. Het geven van een of twee proeflessen behoort
tot de selectieprocedure. Graag reageren voor 14 september 2017. De gesprekken zijn gepland op 25 september a.s. Een assessment kan onderdeel
zijn van de procedure. Meer informatie over de Samenwerkende Vrijescholen kunt u vinden op www.svzh.nl. Hier vindt u ook links naar de websites
van de scholen.
Sollicitatie:
U kunt uw motivatiebrief met cv voor 14 september mailen naar Anke Hindriks ahi@svzh.nl o.v.v. Sollicitatie Onderwijstalent
Voor uitgebreide informatie kun je contact opnemen met: WilmaHelena Diepstraten, stafmedewerker personeel & organisatie SVZH: wdi@svzh.nl

