De vereniging
IRIS, vereniging voor
christelijk onderwijs is een
kleurrijke schoolvereniging,
met 14 basisscholen in
Kampen en omgeving.
Dagelijks krijgen zo’n 2500
kinderen les van 230
gemotiveerde leerkrachten.
Wij bieden goed onderwijs
aan, op basis van onze
christelijke identiteit. We zijn
daarbij betrokken op de
leerling en op elkaar. Ons
hart, onze passie, ligt
helemaal bij het onderwijs.
Vanuit die passie geven we
met plezier elke dag les.
We steken energie in het
verder ontwikkelen van onze
eigen talenten, zodat de
kwaliteit van ons onderwijs
elke dag een stukje beter
wordt. Ons ultieme doel
daarbij is dat leerlingen onze
scholen verlaten als wijze
wereldburgers in wording.
www.iriskampen.nl

De school
De Marnixschool is een
christelijke school in KampenZuid.
De school telt
op dit moment 230 leerlingen
en 24 personeelsleden.

Voor onze te starten instroomgroep zijn wij op de

Marnixschool
op zoek naar een enthousiaste leerkracht voor deze kleutergroep.
Het betreft een tijdelijke aanstelling wtf 0,3 (3 ochtenden op woensdag, donderdag en
vrijdag) van 25 februari 2019 t/m 12 juli 2019.

De Marnixschool en het team zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid. Onze christelijke
identiteit is ons gezamenlijke vertrekpunt en een belangrijke bindende factor.













wij bieden jou:
een uitdagende baan
een enthousiast en professioneel team
een gezellige sfeer
betrokken ouders

wij zoeken een leerkracht die:
meelevend lid is van een protestants-christelijke kerk of geloofsgemeenschap en
zijn/haar christelijke identiteit uitdraagt in het schoolwerk
beschikt over goede communicatieve vaardigheden
kinderen op hun eigen niveau weet uit te dagen
een zelfstandige manier van werken heeft
bekend is met Onderbouwd en de Kanjertraining
grote affiniteit heeft met de jongste leerlingen

www.marnixschool.com

Telefonische inlichtingen
directie
Richard Nanninga (directeur)
Simone van Dijk – Stam
(locatieleider)

Reacties & tijdspad

038/3318675 (school)
06/30538470 (Richard Nanninga)
06/36153910 (Simone van Dijk - Stam)

Reacties met CV, uiterlijk maandag 3 december 2018 sturen naar:
a.vandijk@iriskampen.nl
directie@marnixschool.com

