
Kom jij werken bij ons team waar welbevinden en betrokkenheid voorop staan? 

Vacature

Is in het bezit van een pabo diploma;
Staat open voor EGO. Ervaring is fijn, maar geen must;
Is gericht op ontwikkelen; op leerling- en teamniveau;
Is enthousiast en leergierig. 

Basisschool Kawama heeft plek voor nieuwe collega's in schooljaar 2022-
2023. Een mooie kans om onze fijne en dynamische school te leren kennen.
Kawama is per 1 augustus 2022 op zoek naar een: 

Enthousiaste leerkracht voor groep 3
De vacature is voor een fulltime leerkracht, maar twee parttime leerkrachten zou

ook heel fijn zijn. Daarnaast is een andere onderbouwgroep bespreekbaar. 

Een fijne school in de Weidevenne 
Basisschool Kawama is een fijne oecumenische school in Weidevenne. Het
onderwijs is gebaseerd op de principes van het Ervaringsgerichte Onderwijs
(EGO), waarbij het welbevinden en de betrokkenheid voorop staan. Een dag
meedraaien om sfeer te proeven is natuurlijk mogelijk.

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.

Onze nieuwe leerkracht:

Wie is CPOW?
CPOW staat voor Confessioneel Primair Onderwijs Waterland. Wij verzorgen
bijzonder basisonderwijs, algemeen bijzonder Montessori onderwijs, speciaal
basisonderwijs, onderwijs voor nieuwkomers en onderwijs voor 10-14 jarigen
op 19 schoollocaties in de gemeentes Purmerend, Waterland, Edam-Volendam,
Landsmeer en Beemster.

Een fijne school met ongeveer 215 leerlingen, verdeeld over negen
groepen; 
Een leuke klas in groep 3, maar een andere onderbouwgroep is
bespreekbaar; 
Een 'dynamisch' gebouw met waardevolle samenwerkingen met
onze partners;
Een verbetercultuur; samenwerken en samen leren;
Een professioneel en betrokken team;
Mooie samenwerking tussen jongste en oudste kinderen;
Goed gymlokaal;
Een tijdelijke aanstelling voor de duur van één schooljaar met, bij
goed functioneren en formatieve ruimte, uitzicht op een vast
dienstverband bij CPOW, dit kan ook op een andere school zijn; 
Arbeidsvoorwaarden en salaris volgens cao PO.

Het onderwijsaanbod van CPOW is divers. Al onze scholen laten zien
waar wij voor staan als organisatie. De gezamenlijke waarden die aan ons
handelen en onze keuzes richting geven zijn: vertrouwen, verbondenheid
en ertoe doen.

Wat bieden wij onze nieuwe leerkracht?

Praktische informatie en procedure
Op www.kawama.nl is informatie te vinden over onze school. Voor meer
informatie over de vacature kun je contact opnemen met de directeur,
Annemiek Langedijk, 0299-480684 of stuur direct jouw cv en
motivatiebrief naar a.langedijk@cpow.nl. Je kunt tot en met 12 juni
solliciteren. 

Leerkracht 1,0 FTE (parttime bespreekbaar)


