EEN UITDAGENDE BAAN BIJ EEN AMBITIEUZE SCHOOL IN EEN NIEUW SCHOOLGEBOUW
Op basisschool An Noer te Alphen aan den Rijn komen twee vacatures vrij voor de functie van
groepsleerkracht.
An Noer is een basisschool op Islamitische grondslag met 300 leerlingen en 32 personeelsleden.
We zijn een enthousiast, hecht team van professionals, waarin wordt verwacht dat u niet schroomt
om vragen te stellen, zelf ook met initiatieven en verbetervoorstellen komt en over goede
samenwerkingsvaardigheden beschikt.
Wie zoeken wij?
- Een groepsleerkracht voor twee dagen in groep 3. Het betreft een tijdelijk dienstverband
dat in een vaste aanstelling wordt omgezet als het van beide kanten goed bevalt. De
functie wordt gewaardeerd in schaal LA. Start per 8 januari 2018.
- Een RT-leerkracht voor drie dagen in de bovenbouw (groep 6/7/8). Het betreft een tijdelijk
dienstverband (zwangerschapsverlof). De functie wordt gewaardeerd in schaal LA. Start
medio februari 2018.
Wat bieden wij:
- Werken in een dynamische en innovatieve omgeving.
- Brede ondersteuning en ontwikkelmogelijkheden.
- Het salaris en vergoedingen conform de rechtspositie regeling en CAO Primair Onderwijs.
Wat vragen wij:
- PABO-diploma (of in een vergevorderd stadium van de studie);
- (Enige) recente onderwijservaring;
- Didactische kennis van de moderne digitale methodes en handelingsgericht werken;
- Het kunnen creëren van een veilig pedagogisch klimaat;
- Gevoel voor humor;
- Uitstekend zelfstandig en in teamverband kan functioneren;
- Een teamspeler, in het bezit van de nodige zelfreflectie en relativeringsvermogen;
- De bereidheid heeft zich verder te scholen en ontwikkelen.

Reageren:
Graag ontvangen wij uw sollicitatie per omgaande, maar uiterlijk vóór 30 november 2017. Uw
motivatiebrief en CV kunt u mailen naar waarnemend directeur van An Noer: Sanaa El Boutaybi
(sanaa@annoer.nl) De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 4 december.

Informatie:
Voor meer informatie kunt u dagelijks contact opnemen met Sanaa El Boutaybi op telefoonnummer
0172-439937.
NB: U kunt een dag meelopen op de school om de sfeer te proeven.

