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Vacature: leerkrachten
(vaste aanstelling, diverse contracten)

Skipov zoekt groepsleerkrachten. Er zijn verschillende mogelijkheden
voor wat betreft omvang van je contract. Je komt in vaste dienst.
Met een min-max contract is er sprake van een
vaste aanstelling waarbij je de garantie-uren altijd
krijgt uitbetaald.
Geef in je sollicitatie je voorkeur aan, we kunnen
ons goed voorstellen dat je levensfase hierin
bepalend is.

Wat biedt Skipov basisonderwijs?
Er heerst binnen Skipov een prettige, warme
cultuur waarbinnen er volop mogelijkheden zijn
jezelf te ontwikkelen. Iedere school heeft zijn eigen
signatuur en specialisme. Prettig werken in een
enthousiast teamverband onder leiding van een
gedreven schoolleider, staat bij alle Skipov
basisscholen erg hoog in het vaandel.
Indien gewenst, krijg je de mogelijkheid om de
gehele Skipov organisatie te leren kennen en
brede ervaring op te doen. Hierdoor leer je de
verschillende scholen goed kennen en kun je
bewust kiezen.

Onder Skipov ressorteren 13
basisscholen en 1 school voor
speciaal basisonderwijs. Deze zijn
gevestigd in de kern van Veghel en
in de dorpen daar omheen; Eerde,
Zijtaart, Boerdonk, Keldonk,
Mariaheide en Erp.
Elke Skipov school spant zich in om
het totale leren van kinderen te
bevorderen en om op dat leren een
krachtig effect te kunnen hebben,
hebben wij bevlogen leerkrachten
nodig die gemotiveerd zijn om te
presteren en zichzelf te ontwikkelen.
Onze lerende cultuur kenmerkt zich
door een open communicatie waarbij
verbeteren, openheid, veiligheid en
kwetsbaarheid centraal staan.

Wat vragen wij?
Wij zoeken leerkrachten die bereid zijn om op al onze scholen (ook op sbo de Wissel)
in groep 1 tot en met 8 (inval)werk te verrichten. Je voldoet aan de SBL eisen en
bekwaamheden van de wet BIO.

Sollicitatie
Stuur je sollicitatie per mail aan vhendriks@skipov.nl. Heb je vragen, bel Vanessa
Hendriks op nummer 0413-310790 of 06-29055930.
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Onze kernwaarden:

Lerend

We staan niet wetend maar vragend in ons werk. We zijn
nieuwsgierig naar andere meningen, naar hoe het anders en
beter kan. We zoeken actief naar feedback van kinderen,
ouders en de omgeving. We onderzoeken het effect van ons
handelen. Vakmanschap staat in een hoog vaandel.

Betrokken

We werken vanuit innerlijke bevlogenheid. We tonen inzet,
toewijding en enthousiasme. We dragen overtuigd bij aan het
concreet maken van de collectieve ambitie.
We tonen ons betrokken op leerlingen, ouders, externen en
elkaar. We werken optimaal samen. We bouwen mee aan
een omgeving waarin iedereen gedijt.

Moedig

We waaien niet met alle onderwijskundige winden mee. We
durven kritisch te zijn naar “trends” maar ook naar elkaar. We
bouwen aan een cultuur waarin fouten welkom zijn. We
durven nieuwe wegen in te slaan. We zien verschillen als
bron van leren. We communiceren open en transparant, ook
over dingen die niet goed gaan.

Doeltreffend

Medewerkers weten wat zij doen. Zij weten complexiteit terug
te brengen naar de kern.
Zij weten samen de complexe onderwijswerkelijkheid te
vertalen naar doeltreffende oplossingen waardoor aan weinig
veel geleerd wordt. Procedures en regels zijn tot een
minimum teruggebracht.
Leerkrachten weten deze doeltreffendheid ook te vertalen
naar hun eigen groepspraktijk. Zij brengen samenhang aan in
de veelheid aan onderwijsactiviteiten. Zij dragen bij aan groei
in persoonlijk effectief gedrag van leerlingen.

Vrij

Medewerkers hebben veel ruimte om hun functie op eigen
wijze in te vullen. Dit gebeurt binnen een duidelijk kader
waarin duidelijk is welke resultaten bereikt moeten worden.
Medewerkers realiseren zich dat deze vrijheid beroep doet op
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Zij werken
doelgericht en maken weloverwogen keuzes. Medewerkers
ervaren en nemen ruimte voor het realiseren van persoonlijke
doelen.
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