
naast het leerkracht zijn ook een bijdrage wil leveren in de
ondersteuning;
open staat voor EGO. Ervaring is fijn, maar geen must;
gericht is op ontwikkelen; op leerling- en teamniveau.

een fijne school met ongeveer 215 leerlingen, verdeeld over
negen groepen; 
een 'dynamisch' gebouw met waardevolle samenwerkingen
met onze partners;
een verbetercultuur; samenwerken en samen leren;
een professioneel en betrokken team;
arbeidsvoorwaarden en salaris (L10) conform CAO Primair
Onderwijs;
een tijdelijke aanstelling tot en met half oktober 2022;
per 1 augustus 2022 ruimte voor uitbreiding naar 1,0 fte.

Wij zoeken een enthousiaste collega die:

Wij bieden:

 

Interesse? Wie weet zijn wij een goede match!
Wij nodigen je van harte uit om bij ons te solliciteren en wie weet
word jij onze nieuwe collega! 

Op www.kawama.nl is informatie te vinden over onze
school. Voor meer informatie over de vacature kun je contact
opnemen met Annemiek Langedijk, 0299-480684 of stuur direct
jouw cv en motivatiebrief naar a.langedijk@cpow.nl. 

de oecumenische identiteit;
de leerling wordt gezien en gehoord, bijvoorbeeld door kind-
ouder-leerkracht gesprekken;
een gezonde balans tussen het gebruik van schriften en de inzet
van ICT;
een vakdocent voor gym;
een doorgaande lijn voor meer- en hoogbegaafdheid;
techniekonderwijs;
Engels vanaf groep 1;
een mooie samenwerking tussen de leerlingen en cliënten van de
Prinsenstichting;
er is een samenwerking met de school voor nieuwkomers, Kuna
Mondo.

Basisschool Kawama is in verband met een zwangerschaps-
verlof per 1 maart 2022 op zoek naar een enthousiaste
leerkracht voor groep 6 en/of 7, eventueel in combinatie met
ondersteunende taken. 

Kawama is een fijne oecumenische basisschool in
Weidevenne, met onderwijs dat gebaseerd is op de principes
van Ervaringsgericht Onderwijs (EGO), waarbij het
welbevinden en de betrokkenheid voorop staan. 

Indien gewenst is het mogelijk om een dag(deel) mee te
draaien en sfeer te proeven. 

Wat maakt Kawama bijzonder?

Onze kernwaarden zijn:
Uniek zijn, verbondenheid, verantwoordelijkheid en
nieuwsgierigheid.

Je ziet dat terug in onze manier van lesgeven, de omgang met
leerlingen, met ouders en collega’s onderling. De autonomie van
leerlingen en teamleden is belangrijk binnen Kawama.

Geloof in onderwijs Je doet er toe VerbondenheidVertrouwen

www.cpow.nl

Leerkracht groep 6 en/of 7
Kawama 0,6-1,0 fte


