Diverse vacatures voor leerkrachten Vrijeschool Bergen op Zoom
Voor de Vrijeschool Bergen op Zoom zijn wij per aanvang van schooljaar 2020 - 2021
op zoek naar gedreven, daadkrachtige en enthousiaste leerkrachten.
De Vrijeschool Bergen op Zoom wordt als zevende school toegevoegd aan de zes
scholen behorende bij stichting ABBO. Stichting ABBO staat voor Algemeen Bijzonder
Basis Onderwijs en Vrijeschoolonderwijs. De missie van stichting ABBO is: ‘Laat uw
kind bijzonder zijn’. Vanuit deze missie is het de overtuiging van alle ABBO-scholen
dat onderwijs méér moet bieden dan goede resultaten op het gebied van taal en
rekenen. Natuurlijk voldoen de scholen aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt.
Daarnaast levert het onderwijs op de ABBO-scholen een bijdrage aan de brede
ontwikkeling van de leerlingen, zodat al hun talenten en mogelijkheden tot bloei
komen. Op die manier bereidt ABBO leerlingen het beste voor op hun toekomstige rol
in de samenleving. Leerlingen worden opgeleid tot creatieve denkers, onderzoekende
en ondernemende mensen die kunnen samenwerken en verbinden. Dit doet ABBO samen
met ouders. Juist omdat de ABBO-scholen door ouders zijn opgericht, vinden wij het
educatief partnerschap tussen school en ouders van groot belang. Elke school
profileert zich op een eigen wijze, met een eigen onderwijskundig concept en heeft
partners buiten de school waarmee dat concept wordt gerealiseerd.

Situatieschets. We zoeken leerkrachten voor kleuters, klas 1, klas 2, klas 3 en klas 4!

Met ingang van schooljaar 2020 – 2021 start de vrijeschool Bergen op Zoom in een
eigen vrijeschoolgebouw. Als leerkracht ben je in staat om met andere nieuwe
teamleden de school op te bouwen en te werken aan het vormen van een hecht team.
Je bent daarbij in staat om de school vanaf oorsprong succesvol te laten zijn en
hiermee groei te genereren, met als doel op termijn een volwaardige vrijeschool voor
kinderen van 4 tot 12 jaar.

We vragen je te solliciteren als je:

enthousiast bent over modern vrijeschoolonderwijs;
bevoegd bent om les te geven in het Primair Onderwijs;
Lesgevende ervaring hebt met vrijeschoolonderwijs, of bereid bent hiervoor
vanuit stichting ABBO een applicatieopleiding te volgen;
zeer goede contactuele eigenschappen hebt in omgang met ouders, collega’s en
samenwerkingspartners;
goed kunt samenwerken met nieuwe collega’s en elkaar kunt aanvullen en
versterken;
in staat bent om het fundament van een nieuwe school te leggen en kunt
meebewegen in de ontwikkeling van de school;
de school op de kaart kunt zetten in de gemeente Bergen op Zoom en omliggend
voedingsgebied;
open staat om zelf te blijven leren;
plezier en humor in je werk aanbrengt en deelt met collega’s.

Benoeming. Bij aanvang van de school is er ruimte voor benoemingen variërend van

1,0 fte tot 0,575 fte. Over de werktijdfactor is overleg mogelijk. Het betreft een
benoeming voor bepaalde tijd van een jaar met bij goed functioneren uitzicht op een
benoeming voor onbepaalde tijd. Benoeming in schaal L10. De benoemingsdatum wordt
in overleg met de te benoemen kandidaat bepaald.

Procedure. Belangstellenden worden verzocht om per mail een sollicitatiebrief en

curriculum vitae te sturen naar info@abboscholen.nl t.a.v. de algemeen directeur
dhr. Conny van Loenhout. Uiterlijke inzenddatum niet nader bepaald. Inzenden kan
per direct. Gesprekken worden gepland op basis van ingezonden sollicitaties. Voor
vragen naar aanleiding van deze vacature kun je terecht bij dhr. Conny van Loenhout
bereikbaar op 0164 235225 (ma. t/m do.) of via info@abboscholen.nl

