De Hendrik Boogaardschool voor RK basisonderwijs
(een school van stichting Floréo) zoekt voor de periode na de
kerstvakantie een:

Stichting Floréo beheert 6
basisscholen in Brielle,
Hellevoetsluis en Maassluis, biedt
werkgelegenheid aan 150
personeelsleden en beschikt over
een professioneel bureau voor
bestuursondersteuning, personeelsen onderwijszaken.
www.stichtingfloreo.nl

enthousiaste leerkracht voor de bovenbouw
(wtf. 0,6, 3 dagen)
De Hendrik- Boogaardschool biedt:
•
•
•
•
•
•

leuke leerlingen die graag willen leren
een gemotiveerd en hardwerkend team, dat open staat voor
vernieuwing en verbetering
een open en professioneel schoolklimaat
ruime mogelijkheden voor professionele ontwikkeling
goede samenwerking met scholen en organisaties in de buurt
salaris conform cao PO.

Wij vragen een leerkracht die:
Sportlaan 4
3223 EV Hellevoetsluis

Iedereen hoort erbij! Op onze
school is het een belangrijke
waarde dat elk mens zich
verbonden voelt met andere
mensen. We sluiten niet buiten, we
sluiten in! Dat betekent concreet dat
we ons richten op het antwoord op
de volgende vraag: hoe kunnen wij
dit kind, in deze groep, met deze
leerkracht verbinden met anderen
en met de leerstof.
De Hendrik-Boogaardschool telt:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

278 leerlingen
11 groepen
23 leerkrachten
3 intern begeleiders
1 conciërge
1 onderwijsassistent
1 leerkrachtondersteuner
1 administratief medewerker
2 bouwcoördinatoren
2 directeuren

•
•
•
•
•
•
•

leerlingen een veilige en uitdagende leeromgeving kan bieden
kan omgaan met verschillen tussen kinderen
leerlingen tot ontwikkeling kan laten komen
een goed pedagogisch klimaat in de klas kan bewerkstelligen
enthousiast en positief is en kan relativeren
zich actief wil inzetten voor de school
enthousiast is voor ICT binnen het onderwijs

U kunt voor informatie terecht bij:
De Hendrik-Boogaardschool, mevr. F. Sluimer (directie), tel. 0181313194,
f.sluimer@hendrik-boogaard.nl
Belangstellenden worden uitgenodigd om hun sollicitatie
te richten aan:
De Hendrik-Boogaardschool locatie Sportlaan,
de heer F. Kloeg (directeur a.i.),
f.kloeg@hendrik-boogaard.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.rkbshendrik- boogaard.nl

