De stichting
IRIS, stichting voor christelijk
onderwijs biedt goed onderwijs
aan, op basis van de 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. IRIS verzorgt op 14
scholen in de gemeente Kampen
christelijk onderwijs aan ongeveer
2500 kinderen, waarbij 270
personeelsleden zijn betrokken.
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. Meer
informatie lees je op
www.iriskampen.nl
De school
CBS De Ontdekking is een school
met als voedingsgebied Brunnepe,
Greente, Hagenbroek, Binnenstad,
Oranjewijk en Hanzewijk.
Speerpunten van de school zijn:
coöperatief leren, een
stimulerende leesomgeving en
ouderbetrokkenheid 3.0.
De school telt op dit moment
ongeveer 120 leerlingen en 14
personeelsleden. Zie voor meer
informatie zie ook
cbsdeontdekking.nl

CBS De Ontdekking
zoekt i.v.m. zwangerschapsverlof voor onze groep 5/6 per 1 januari 2022

een leerkracht m/v
voor WTF 0,6
(periode: 1 januari – 31 juli 2022 | werkdagen in onderlinge afstemming)
Op CBS De Ontdekking geven we dagelijks vorm aan zo passend mogelijk onderwijs voor alle
kinderen in de school. De driehoek van ouders, kind en school zien wij als een belangrijke
basis voor de ontwikkeling van het kind. De Ontdekking richt zich daarbij o.a. op stimulerend
leesonderwijs. We zijn gehuisvest in een prachtig, nieuw schoolgebouw!
Wij zijn op zoek naar een leerkracht die:
• met enthousiasme in onze groep 5/6 aan de slag gaat;
• met passie en vakmanschap invulling geeft aan het onderwijsprogramma;
• structuur kan bieden aan een zeer diverse groep kinderen;
• er blij van wordt om kinderen ieder op hun eigen niveau uit te dagen;
• vanuit positief pedagogisch handelen kinderen intrinsiek weet te motiveren;
• ‘stevig’ voor de groep staat;
• de samenwerking met ouders als onmisbaar ziet;
• open en met zelfvertrouwen de samenwerking met ouders en collega’s aangaat;
• een proactieve en flexibele instelling heeft;
• kan relativeren en een gezonde dosis humor meeneemt.
Wij bieden jou:
• een werkplek in een prachtig, nieuw schoolgebouw;
• een dynamisch combigroep 5/6 waar je iedere dag het verschil kunt maken;
• een ervaren duo-collega;
• een enthousiast en gedreven team dat volop in ontwikkeling is;
• een positieve werksfeer;
• betrokken ouders;
• passende begeleiding.

IRIS zoekt medewerkers die:
• meelevend lid zijn van een protestants-christelijke kerk of geloofsgemeenschap en
de christelijke identiteit uitdragen in hun schoolwerk;
• de principes van de wijze wereldburger voorleven: vertrouwen, verantwoorden,
onderzoeken en positief bijdragen;
• bereid zijn zich verder te professionaliseren.
Telefonische inlichtingen

06-14896924 (Renske de Vries, directeur)

Reacties

Reacties met CV, graag uiterlijk 15 november 2021 mailen naar: a.vandijk@iriskampen.nl

