Het bestuur van LiemersNovum zoekt per 01 augustus 2022
voor IKC St. Martinus te Oud Zevenaar

Leraar basisonderwijs
groep 1-2-3
Werktijdfactor 0,4
(maandag en dinsdag)
Stichting Samenwerkingsbestuur
LiemersNovum heeft 24 basisscholen onder
haar beheer in de gemeenten Duiven,
Montferland, Westervoort en Zevenaar.
Voor de stichting werken ruim 500
medewerkers die het onderwijs aan circa
5.000 leerlingen verzorgen.
Het motto van LiemersNovum is:
“Samen Werken aan Eigen Wijsheid”.

.

Contactgegevens:
Martinusweg 6
6905 AR OUD-ZEVENAAR
Telefoon 0316-523185
www.ikcstmartinus.nl
email: directie.martinus@liemersnovum.nl

Wij zoeken een collega die:
− Enthousiast is en zich volledig in wil zetten voor het welbevinden en
de betrokkenheid van onze kinderen;
− Onderdeel uit wil maken van het onderbouwteam:
Samen met drie andere leraren, twee onderwijsassistenten en een
werkplekstudent verzorg je Ervarings Gericht Onderwijs (EGO) aan
twee groepen 1-2-3;
− Onderdeel uit wil maken van het gehele IKC team (sterke
samenwerking met de Kinderopvang van Zonnekinderen);
− Gelooft in Co-teaching en Synergie.
− Flexibel is, mee denkt en doet.
− Ervaren is en/of graag wil leren.

Wij bieden:
− Een fantastische baan voor de duur van één schooljaar (NPO
middelen);
− Een vaste plek op de maandag en de dinsdag in groep 1-2-3;
− Enthousiaste, ervaren en collegiale collega’s (je doet het samen);
− Uiteraard leuke kinderen en zeer betrokken ouders.

Directeur
Mandy van Ampting

De scholen worden op het gebied van personeel,
onderwijs, huisvesting, financiën en ict
ondersteund vanuit het bestuursbureau. De
directeuren werken collegiaal samen binnen het
directeurenoverleg.

PROCEDURE

Bestuursbureau LiemersNovum
Mercurion 10
6903 PZ Zevenaar
www.liemersnovum.nl

Uw motivatiebrief met cv (bij voorkeur in één document), gericht aan het bestuur, ontvangen
we graag vóór woensdag 29 juni via e-mail mailadres: directie.martinus@liemersnovum.nl

Deze vacature is opengesteld voor alle sollicitanten.
Informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij Mandy van Ampting, IKC directeur,
Directie.martinus@liemersnovum.nl telefoon 06 49642104.

Planning gesprekken op donderdag 30 juni en/of in de week van 4 juli.

