Basisschool Petrus’ Banden zoekt enthousiaste leerkrachten
voor onze kinderen en fijne collega’s

Op korte termijn hebben wij vacatures in de units 1-2-3, 4-5 en 6-7-8
Wie zoeken wij
Enthousiaste collega’s die nieuwsgierig en gemotiveerd zijn om op onze T.O.M. school (team
onderwijs op maat) te werken. Je werkt graag samen en bent communicatief vaardig. Je
werkt vanuit vertrouwen en waardering. Je kunt en wil verder kijken dan je eigen groep en
een methode.
Wat kunnen wij jou bieden?
Basisschool Petrus’ Banden is een T.O.M. school. Wij hebben momenteel 17 groepen, een
Peuterspeelzaal en een voor- en buitenschoolse kinderopvang in een sfeervol schoolgebouw.
Wij werken intensief met elkaar samen in units en hebben mooie plannen om ons T.O.M.
onderwijs verder uit te bouwen. De leerkrachten en onderwijsassistenten bieden de leerstof
gedeeltelijk specifiek aan. Hiernaast begeleiden en sturen wij onze kinderen binnen zijn of
haar eigen leerproces. In het T.O.M onderwijs is de leerkracht meer en meer een begeleider.
Aan goede samenwerking en communicatie binnen de driehoek leerling-leerkracht-ouders
hechten wij grote waarde.
Scholing in teamverband of individueel is een vanzelfsprekendheid. Op onze website
www.Petrusbandenschool.nl vind je een virtuele rondleiding en meer informatie over onze
school en het T.O.M. onderwijs.
Concrete vacatureruimte:
Unit 1-2-3:
groep 1-2: minimaal 0,8 - 1,00 fte per maart 2022.
groep 3: 0,4- 0,6 fte per februari 2022
Unit 4-5:
groep 4: 0,6 fte per februari 2022
Unit 6-7-8:
groep 7: 0,6 - 0,8 fte per januari of februari 2022

Ben je geïnteresseerd in een van de vacatures op basisschool Petrus’ Banden in Venray of
nieuwsgierig naar ons onderwijs? Je kunt je brief, CV en/of vragen sturen naar Gerda
Maathuis, g.maathuis@spovenray.nl of telefonisch contact opnemen. Telefoonnummer:
06-33 79 71 78.
Uiteraard is het ook mogelijk om een dagdeel mee te draaien op onze school om sfeer te
proeven, en om het T.O.M. onderwijs in werking te zien.
Ben je geïnteresseerd, dan ontvangen we je reactie graag uiterlijk 5 december 2021.

