Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs
Veldhoven e.o.
Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs Veldhoven e.o. biedt kwalitatief goed
en gevarieerd primair onderwijs aan, bedoeld voor leerlingen in Veldhoven en de
kerkdorpen Vessem, Steensel, Knegsel en Wintelre. Het speciaal en voortgezet
onderwijs biedt onderwijs aan leerlingen uit de gehele regio.
Het aanbod bestaat uit:
14 basisscholen;
1 school voor speciaal basisonderwijs;
1 school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs;
1 voorziening voor excellente leerlingen.
Zeer gevarieerde doelgroepen bezoeken de scholen. Veldvest valt op door de professionele
samenwerking en de wijze waarop de scholen elkaar versterken.

Jij zoekt een uitdagende baan in het basisonderwijs? Die hebben wij!
Stichting VELDVEST zoekt per medio februari of zoveel eerder als mogelijk in verband met
een zwangerschapsverlof voor Basisschool EigenWijs

Een leerkracht groep 7 (WTF 0,6)
Basisschool EigenWijs is een school van de Stichting, gelegen in Veldhoven, waar
onderwijs wordt verzorgd aan ruim 340 leerlingen. Het team kenmerkt zich door een
professionele cultuur, waarbij gezamenlijke verantwoordelijkheid en samenwerking
centraal staan.
De collega die wij zoeken,
-

heeft passie voor het werken in het onderwijs;

-

kan kinderen inspireren en enthousiasmeren;

-

ziet het als een uitdaging om in een groot team een onderscheiden bijdrage te
leveren aan het geheel van de organisatie;

-

heeft een positieve kijk op (kansen van) kinderen en vindt hoge verwachtingen
daarbij belangrijk;

-

kan een betekenisvolle invulling geven aan eigentijds kwalitatief sterk onderwijs;

-

is in het bezit van een volledige onderwijsbevoegdheid.

Wat wij bieden
-

een tijdelijke overeenkomst van 0,6 fte voor maandag, dinsdag en woensdag tot
einde schooljaar;

-

een team dat zich kenmerkt door een professionele cultuur, waarbij gezamenlijke
verantwoordelijkheid en samenwerking centraal staan;

-

ruime mogelijkheden voor professionalisering, ontwikkeling en
groeimogelijkheden op diverse gebieden;

-

een warm welkom in een ondersteunend, samenwerkend team in een ontspannen
en professionele organisatie.

Herken jij je in bovenstaande?
Dan ben jij de juiste persoon voor Basisschool EigenWijs.
Graag ontvangen we je sollicitatiebrief en curriculum vitae zo spoedig mogelijk via:
admin.veldhovenmidden@veldvest.nl.
Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan op werkdagen contact op met Beja
van der Most (directeur) of Nilgün Akinci (directielid) via 040 253 4527. Voor verdere
informatie over basisschool EigenWijs, verwijzen we je graag naar onze website:
www.bs-eigenwijs.nl. Een vrijblijvende oriëntatie en kennismaking kan altijd!

