Juf of meester gezocht!
Lijkt werken op een islamitische basisschool je leuk? Wil je iets betekenen in de brede ontwikkeling
van deze kinderen? Wil je meewerken aan een snel groeiende school? Wil je op de fijnste school in
de regio werken? Reageer dan snel!
Al Andalous in Venlo groeit hard, heel hard. Binnen onze scholen combineren we traditioneel
onderwijs met digitale middelen en eigentijdse methodes. We zijn dan ook in korte tijd gegroeid van
niets naar 230 leerlingen en inmiddels staan er zo’n 40 leerlingen op de wachtlijst en deze groeit
wekelijks met één à twee leerlingen. Deze groei brengt een bijzondere dynamiek met zich mee die
flexibiliteit van een team vraagt.
Ons team bestaat uit een mix van ervaren krachten tot starters, van man en vrouw, van jong tot
middelbaar en van moslims en niet moslims. Eén ding hebben we gemeen; íedereen bij ons is
gedreven.
Wat zoeken wij?
Vanaf januari 2019 hebben we een (vaste) leerkracht voor groep 4 nodig. Het zou fijn zijn om de
kinderen een fulltime leerkracht te bieden maar als jij minder wilt werken, is dat bespreekbaar.
Daarnaast zoeken we per 1 maart 2019 iemand, die een nieuwe kleutergroep opstart.
Je bezit een gezonde dosis ambitie en zet je in om als leraar / juf goed en waardenvol onderwijs te
bieden om daarmee het beste uit onze kinderen te halen. Je bouwt mee aan de verdere ontwikkeling
van onze school binnen onze Stichting. Daarnaast ben je:
▪
▪
▪
▪

In het bezit van een Pabo-diploma
Didactisch, organisatorisch en pedagogisch sterk
Flexibel inzetbaar
Waarden-gedreven

Benoeming en honorering vindt plaats conform CAO-PO. Ook als je onlangs afgestudeerd bent en
(nog) geen werkervaring hebt, komen wij graag met je in contact.
Heb je elders een vaste aanstelling? Vraag je je toch af of wij iets voor jou zijn? Ben je parttime of
fulltime beschikbaar? Twijfel je over iets anders? Kom langs voor een oriënterend gesprek of draai
een dagje mee. We ontvangen je graag!
Kijk ook eens op onze website en Facebookpagina en kijk of jij bij ons past. Als dat zo is, bel gerust of
reageer snel. Indien je al besloten hebt dat je wilt solliciteren voor de vacature van groepsleerkracht:
✓ dan ontvangen we graag je CV en motivatiebrief
✓ Je sollicitatie ontvangen we graag per mail. Deze kun je richten t.a.v. onze directeur:
Jack Provily op het volgende emailadres: info@alandalous.nl
Je kunt ook bellen met Jack Provily op 077-8502939

