Wij zoeken voor onze scholen

Zij-instromers
voor de functie van leerkracht

Cambium verzorgt onderwijs op
zeven christelijke basisscholen. Deze
bevinden zich in de plaatsen Heerde,
Veessen, Hattem en Wezep en bieden
onderdak aan ongeveer 1500
leerlingen.
Binnen deze scholen werken
ongeveer 150 medewerkers, in
verschillende functies en
verantwoordelijkheden.
Onze visie
Wij geloven in de God van de Bijbel
die ieder van ons uniek heeft
geschapen. We beseffen dat we met
elkaar verbonden zijn. Door te
groeien en te delen met alle
betrokkenen.
Onze missie
Wij gaan voor onderwijs dat
ieder kind de ruimte geeft om op
ontdekkingstocht te gaan.
Ons onderwijsaanbod sluit aan op de
verschillende interesses en
mogelijkheden van kinderen en is
gericht op leren met hoofd, hart en
handen.
Wij begeleiden kinderen bij het
uitzetten van de eigen koers: zij
krijgen onderwijs aangeboden op een
niveau dat bij hen past, leren eigen
(uitdagende) doelen te stellen en
krijgen de ruimte om daar alleen of
samen met anderen mee aan de slag
te gaan.

Stichting Cambium:
Wij zijn een christelijke onderwijsinstelling en voelen ons vanuit Gods liefde
verantwoordelijk voor de opdracht waartoe wij gesteld zijn: het verzorgen van goed
onderwijs en een goede begeleiding van de aan ons toevertrouwde leerlingen.
Wij geloven daarbij dat ieder mens van waarde is en veel talenten heeft ontvangen.

Wij zoeken zij-instromers die:
- bewust kiezen voor het Christelijk Onderwijs
- een switch naar een baan in het onderwijs willen maken
- bereid zijn om in twee jaar de Pabo in deeltijd te volgen (1 dag opleiding per week)
- daarnaast inzetbaar zijn op één van onze scholen, uren in overleg
- bovenal hart hebben voor kinderen
Wij vragen:
- minimaal een afgeronde HBO- of WO-opleiding
- voldoende relevante maatschappelijke- en beroepservaring
Wij bieden je:
- begeleiding op de werkvloer
- de opleiding (start september)
- werktijdfactor in overleg, schaal L10 cao PO
- contract voor bepaalde tijd voor de duur van de opleiding. Na het behalen van de
opleiding, bij goed functioneren en formatieve ruimte kan dit omgezet worden naar
een benoeming voor onbepaalde tijd.
Een assessment of geschiktheidsonderzoek is onderdeel van de procedure.
Ben je enthousiast? Mail dan je sollicitatiebrief met je CV voor 07 januari a.s. aan:
secretariaat@stichtingcambium.nl. Voor inlichtingen kan contact opgenomen worden
met Rianne Winkels o.n. 06-38149265.
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