
Per direct (of zo snel als mogelijk) zijn wij op zoek naar een
enthousiaste collega. Met jou gaan we kijken naar de beste
invulling bij ons op school. Voor ons telt wie jij bent en de
match met ons stabiele team. Wij vinden het belangrijk dat je
zelf blijft leren en samen met collega’s verantwoordelijkheid
neemt voor onze school en organisatie. 
We zijn bereid om flexibel om te gaan met jouw wensen. Zo kan
het zijn dat je 3 dagen voor 1 groep staat, of juist enkele dagen
in meerdere groepen. 
Spreekt dit je aan, lees dan verder. 

LEERKRACHT MIDDENBOUW (3 dagen - 0,6 FTE)
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Heb jij zin om bij ons te werken? Stuur dan jouw cv en brief met
motivatie vóór 27 maart naar mdree@rkbs-rossenberg.nl 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact
opnemen met Maeyke de Ree, directeur, op telefoonnummer
033-4941726 of 06-41243914.
Meer informatie over onze school vind je op onze website:
www.rkbs-rossenberg.nl
Gesprekken zullen waarschijnlijk plaatsvinden in de week van 3
april.

Onze school bevindt zich midden in het winkelcentrum De
Biezenkamp in Leusden.
De Rossenberg is een school met ruim 200 leerlingen
verdeeld over 8 groepen en zo’n 15 enthousiaste collega’s
die als “schoolfamilie” met elkaar samenwerken. 
We hebben een brede zorgcultuur waarbij doelgericht
werken en een fijn sociaal klimaat hand in hand gaan. 
Wij werken vanuit het gedachtegoed van Conscious
Discipline. Dit gedachtegoed vormt de basis voor ons
pedagogisch klimaat. Meer informatie hierover vind je op
onze website. 
Momenteel zitten we in een onderzoeksfase waarin we
samen met basisschool De Brink bouwen aan een “nieuw
schoolconcept”. 
Meer informatie hierover vind je op onze website.

We bieden jou een gemotiveerd en warm team waar leren
van en met elkaar de basis is. 
Een school waar de basis goed is, en waar we ons blijven
ontwikkelen. 
We zijn een groeiende school waarin we vermoedelijk ook
komend schooljaar plaats hebben voor jou. 
We zijn onderdeel van stichting Voila, we bieden je een
Voila aanstelling waarbij het mogelijk is om door te
stromen binnen onze stichting naar een andere school of
andere functie. 
We bieden je scholing in Conscious Discipline.

Passie en plezier in het werken met kinderen; 
Je hebt een doordachte visie op het onderwijs die aansluit
bij die van ons; 
Je bent van nature een echte doener, oplossingsgericht,
pro-actief en positief.
Je ziet wat kinderen nodig hebben en bent in staat je
onderwijs daarop af te stemmen;
Je weet goed voor jezelf te zorgen zodat je fit en met passie
je vak kunt blijven uitoefenen. 
Je bent bereid om je pedagogische visie te verrijken met
Conscious Discipline. 
Je hebt zin om mee te denken en werken aan een nieuw
onderwijsconcept voor onze nieuwe (fusie) school.

OMSCHRIJVING
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INTERESSE?

 ONZE SCHOOL:

WAT BIEDEN WIJ?

WIE ZOEKEN WIJ?
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