Vacature
Vijftien schoolbesturen uit de provincie Groningen en Drenthe zijn per 1 augustus 2015 gestart met
een gezamenlijke Flexpool, ondergebracht in het Regionaal Transitie Centrum Groningen (RTC). 1 Voor
de inrichting van de Flexpool

zoeken wij

Leerkrachten
(min. 0,4 fte benoemingsomvang)
Ben jij op zoek naar een baan in het primair onderwijs in de regio Eelde, Vries, Zuidlaren, Haren en
omstreken? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als pooler kan je worden ingezet op alle scholen waar
vaste leerkrachten tijdelijk vervangen moeten worden, bijvoorbeeld wegens ziekte,
zwangerschapsverlof, etc.
Het geeft jou de mogelijkheid om met één sollicitatie een heel groot deel van de scholen in de regio
te leren kennen en zo te weten te komen waar jij het beste op jouw plek bent.

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•
•

1

De mogelijkheid om op basis van vervangingsaanstellingen in korte tijd veel ervaring op te
doen bij een groot scholen.
Afwisselend werk dat je volop gelegenheid biedt je vaardigheden als leerkracht verder te
ontwikkelen en je opgebouwd ervaring in te zetten.
Begeleiding en ondersteuning door een bovenschoolse coach en één van de unit directeuren.
De mogelijkheid jezelf te oriënteren op verschillende scholen en onderwijsvormen
Een aanstelling voor de duur van 1 schooljaar van 0,4 fte met de mogelijkheid om aan te
geven dat je meer ingezet kunt worden.
De mogelijkheid om deel te nemen aan bovenschoolse scholing en workshops.
Een werkplek van waaruit je op termijn kunt solliciteren naar een vaste baan op één van de
scholen.

Zie www.rtcgroningen.nl

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je gaat goed om met onverwachte situatie en veranderende situaties.
Je bedenkt adequate, creatieve oplossingen in “noodsituaties”.
Je voelt de culturen van de verschillende scholen goed aan en gaat daar respectvol en
adequaat mee om.
Je bent flexibel inzetbaar en bent gespecialiseerd in bijvoorbeeld: bovenbouw, - onderbouw,
meervoudige intelligentie, etc.
Je bent inzetbaar in tenminste 2 bouwen.
Je kunt zowel kortdurend als langdurend worden ingezet.
Je bent goed in communiceren op alle gevraagde niveaus.
Je reflecteert professioneel op jouw eigen bekwaamheid, handelen en beroepsopvatting en
maakt een vertaalslag die ontwikkeling en groei laat zien.
Je ontwikkelt jezelf en functioneert goed binnen “vernieuwende concepten”.
Vanuit een natuurlijke drive zoek en/of beschik je over theoretische kennis die je koppelt en
omzet naar de specifieke onderwijsbehoefte van elk kind.

Een onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs is vereist. Ervaring binnen het primair
onderwijs is een pré.

Aanvullend
•
•
•
•

Je woont in de regio en bent beschikbaar voor het werken bij meerdere besturen.
Je kunt worden ingezet voor de identiteit waarvoor je kiest, dit kan zijn openbaar, christelijk,
katholiek of een combinatie.
Bij een aanstelling van 0,4 fte ben je maximaal 4 dagdelen in 3 dagen beschikbaar.
Je beschikt over een auto en een rijbewijs.

Solliciteren
Heb je interesse, mail dan jouw sollicitatiebrief met CV voor 9 juni a.s. aan de beleidsmedewerker
HRM hrm@stichtingbaasis.nl, t.a.v. mevr. Angelique Buiter.

Inlichtingen
Heb je nog vragen over de functie of de benoemingsprocedure neem dan contact op met Geeke
Wolters, tel. 050 4096920 of per mail hrm@stichtingbaasis.nl.

