Help, de JUF/MEESTER is ziek!

Spring jij daarom bij ons in?
Vandaag invallen in groep 5 op de ene school, de rest van de week in groep 3 op de andere en volgende week weer een
nieuwe school? Als leerkracht in onze vervangingspool ben jij de flexibele professionele vervanger die werkelijk het
verschil maakt voor de deelnemende scholen!

Welke scholen doen mee?
School met de Bijbel De Burcht - Aalst
Willem van Oranjeschool – Brakel
De Zaaier - Hedel
School met de Bijbel - Gameren
PCB De Rank - Kerkwijk
De Wegwijzer - Nederhemert
CBS De Regenboog - Nieuwaal
Juliana van Stolberg – Poederoijen

Oranje Nassauschool - Veen
CBS De Hoeksteen - Wijk en Aalburg
De Wegwijzer - Kesteren
Eben Haëzerschool - Lienden
CBS De Schakel - Meteren
De Hervormde School - Opheusden
De School met de Bijbel - Randwijk

Wat bieden wij?
‘n Kennismaking met verschillende christelijke en reformatorische scholen qua identiteit en sfeer. Maar ook de
mogelijkheid om ervaring als leerkracht op te doen en zo meer kans op een vaste baan!
Is dit jouw profiel?

Je kiest heel bewust voor christelijk onderwijs en onderschrijft de grondslag van onze scholen.

Je wil graag het christelijk geloof doorgeven en voorleven aan kinderen.

Je respecteert de onderlinge verschillen qua identiteit en onderwijs tussen scholen.

Je bent een bevoegde èn flexibele leerkracht.
...informeer dan verder!
Werving, selectie en organisatie?
Een werkgroep, bestaande uit enkele directieleden, beheert de pool (m.n. werving en selectie). Via een webapplicatie
en een externe telefoondienst worden vervangingsaanvragen ingediend en vervangers benaderd.
Meer info of solliciteren? Mail of bel de werkgroep!
Greetje Hoevenaren
g.hoevenaren@dehoeksteencbs.nl
Amerens van Kuilenburg
info@school-deburcht.nl
Matthijs Roest
info@schoolgameren.nl
Tonie van Zetten
directie@ssbb.nl

0416 69 21 01
0418 67 16 66 / 67 22 20
0418 56 18 99
06 52 02 85 78

Werken via deze vervangingspool?
Dè uitdaging voor een flexibele leerkracht!

