Per 16-4-2019 zoeken wij voor de Rudolf Steinerschool Rotterdam, locatie Krimpen aan den IJssel.
KLASSENLEERKRACHT zwangerschapsverlof met mogelijkheden tot tijdelijk dienstverband voor het schooljaar daarop.
Klas 3/4
aanstelling: 0,57 voor een zwangerschapsverlof voor de rest van het schooljaar. Na het schooljaar zijn er mogelijkheden om door te groeien naar tijdelijke aanstelling, functieschaal L10
conform CAO-PO. De vacature is in overleg te combineren met de andere vacature voor klas 2.
Wij zoeken een collega die:
De Rudolf Steinerschool - locatie
Krimpen aan den IJssel - is een school
met 135 leerlingen. De kleuterbouw
bevindt zich op de benedenverdieping
en de onderbouw op de
bovenverdieping.
De school groeit en daarom ontstaan er
vanuit deze vacature mogelijkheden om
door te groeien naar een tijdelijke
aanstelling in het schooljaar 19-20.
De Rudolf Steinerschool Krimpen aan
den IJssel is een van de acht scholen
van de Samenwerkende Vrije Scholen
Zuid-Holland.
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Ervaring met het vrijeschoolonderwijs is gewenst.
Didactisch kan werken op verschillende niveau’s.
Een open en flexibele houding heeft.
Samenwerking aangaat met collega’s schoolbreed.
Een positieve constructieve attitude heeft.
Digitaal vaardig is (wij werken met Parnassys & Google Drive).
Op langer termijn aan onze school wil verbinden.

Wij bieden:
●
De klas heeft een sterke basisstructuur, met een efficiënte wijze van samenwerken.
●
Er worden verschillende vaklessen door vakleerkrachten aangeboden, waardoor een harmonisch en breed curriculum aan de kinderen wordt geboden
●
Een collegiaal team met een open houding, dat samen werkt aan goed onderwijs.
●
Leiderschap waarin de leerkracht ruimte heeft voor eigen keuzes en verantwoordelijkheden.
●
Werkend vanuit antroposofie waarbij we steeds zoeken naar actualiteit.
●
Doorgroei mogelijkheden binnen de school voor het schooljaar 19-20 als leerkracht.
●
De regionale samenwerking van acht vrijescholen geeft veel mogelijkheden voor vernieuwing, verbreding en verdieping.

Procedure:
Een sollicitatiecommissie adviseert het bestuur. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure. Interne kandidaten krijgen voorrang bij de sollicitatie. Wij stellen het bijzonder op
prijs als potentiële kandidaten geattendeerd worden op deze vacature.
Meer informatie over de school kunt u vinden op www.rudolfsteinerschoolkrimpen.nl. Meer informatie over de Samenwerkende Vrijescholen kunt u vinden op www.svzh.nl.
Sollicitatie:
U kunt uw sollicitatiebrief met motivatie en CV tot uiterlijk 1 januari 2019 sturen naar bsi@rudolfsteinerschool.nl onder vermelding van Sollicitatie zwangerschapsverlof klas 3/4. In
januari vindt de eerste gespreksronde plaats.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barry Simons, schoolleider loc. Krimpen aan den IJssel. Telefoon 0180-519776 of 06-41139081.

