Het bestuur van CNS Nunspeet zoekt voor de Da Costaschool Nunspeet per 1 augustus 2021 een

leerkracht groep 7/8

(wtf 1,0)

De Da Costaschool telt ruim 135 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 5 groepen. Het
team bestaat uit ca. 11 enthousiaste collega’s, die goed onderwijs geven aan de kinderen in een
veilig klimaat. Dat gebeurt vanuit verschillende functies (leerkracht, onderwijsassistent, intern
begeleider, directeur) en vanuit onderlinge waardering en betrokkenheid.
Op de Da Costaschool loopt de christelijke identiteit als rode draad door de dagelijkse
activiteiten. De school biedt een liefdevolle en veilige omgeving waar respect voor elkaar
centraal staat. Er wordt een uitdagende en veilige leeromgeving gecreëerd en de leerlingen
leren zowel zelfstandig als in groepsverband te werken. Iedere leerling wordt goed gevolgd
en krijgt waar nodig extra begeleiding om een optimale ontwikkeling te kunnen doormaken.
Meer informatie: www.dacostaschool.net

Korte omschrijving van CNS
De Da Costaschool biedt:
•
•
•
•
•

een uitdagende baan in een professionele omgeving
een schoolconcept gericht op persoonlijke ontwikkeling van leerlingen
een ervaren, betrokken en collegiaal team
een school met ongeveer 135 kinderen
inschaling in L 10 schaal

Wat we van jou verwachten:
•
•
•
•
•
•

je bent in het bezit van een pabo-diploma (bij voorkeur met gymbevoegdheid);
je bent voor 5 dagen per week beschikbaar voor de leerlingen uit groep 7 en 8;
je stemt in met en onderschrijft de christelijke identiteit;
je bent betrokken en sterk in teamverband;
je creëert een liefdevolle en veilige omgeving;
je beschikt over goede ict-vaardigheden en kunt collega’s hierin ondersteunen.

Meer informatie
Herken jij jezelf? Neem dan snel contact met mij op! Stuur dan je CV en korte motivatie
per mail voor 21 mei 2021 naar dacostaschool@cnsnunspeet.nl.
Heb je vragen over de inhoud van de vacature dan kun je contact opnemen met de
directeur van de school: Albert Magré, 0341 - 25 36 37 of 06 - 42 18 24 98.

Het bestuur van de Vereniging voor
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te
Nunspeet verzorgt sinds 1965 protestants
christelijk onderwijs op vijf basisscholen in
Nunspeet en Elspeet. Het onderwijs wordt
gegeven vanuit een levende relatie met
Jezus Christus. De scholen zijn gericht op
optimale ontwikkeling van elke leerling.
Met het oog daarop zijn de schoolteams in
beweging. Elke CNS school heeft de ruimte
om zich onderwijskundig te profileren.
De ontwikkeling van Passend Onderwijs
wordt gezamenlijk gedaan. Verder wordt
nauw samengewerkt op het vlak van beleidsvoorbereiding, interne begeleiding, ICTbeleid en professionalisering. Het bestuur
streeft naar brede pedagogische samenwerking op gemeentelijk niveau. Daartoe
wordt actief samenwerking gezocht met
professionele organisaties die zich richten
op 0-12 jarigen.
Meer informatie: www.cnsnunspeet.nl

