SPECTRUM-SPCO is een professionele organisatie en
verantwoordelijk voor acht basisscholen in Lansingerland (ten
noorden van Rotterdam). 200 medewerkers zetten zich dagelijks
in voor het onderwijs aan ruim 2200 leerlingen. Alle scholen
worden gekenmerkt door een prettig werkklimaat. De
personeelstevredenheid is hoog.

Zoals alle schoolbesturen merken we dat de arbeidsmarkt nog volop in
beweging is.
Er zijn ook na de kerstvakantie nog steeds vacatures en daarom roepen we
kandidaten op voor de volgende vacatures (M/V):

Leerkrachten in de reguliere formatie (met kans op vaste aanstelling na de zomer)
-

25 u p/w, midden-, bovenbouw, CBS De Prins Johan Friso
8 u p/w (do), kleuterbouw, CBS De Wiekslag te Bleiswijk
40 u p/w, aanvangsgroep, CBS De Wiekslag te Bleiswijk
17 u p/w, bovenbouw, CBS De Poort te Bleiswijk
22 u p/w, onderbouw, CBS Prinses Máxima te Berkel en Rodenrijs

Invalleerkrachten voor de Spectrumpool waarin reeds 10
leerkrachten werkzaam zijn
-

er zijn veel mogelijkheden als het gaat om contracten
(een vast aantal uren per week, een quotum aan invaldagen op jaarbasis,
Vanuit de wensen van mensen zoeken we naar passende oplossingen)

We zoeken (inval)-leerkrachten die
•
•
•
•

bewust vanuit een persoonlijke geloofsbeleving invulling geven aan de
protestants-christelijke identiteit van de school
plezier ervaren bij het werken in teamverband
kunnen denken en handelen in onderwijsbehoeften van leerlingen
bereid zijn om zich te blijven ontwikkelen in een steeds veranderende
wereld.

Geef uw carrière in het onderwijs een impuls en solliciteer binnen één van de
enthousiaste schoolteams. Slechts weinig besturen doen het, maar Spectrum
biedt al haar medewerkers een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering
voor gedeeltelijke of gehele arbeidsongeschiktheid.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. A.J. van Zanten,
voorzitter
College van Bestuur, Spectrum-SPCO, tel. 0622510731,
algemene informatie: www.spectrum-spco.nl
Sollicitatiebrieven met cv die ingaan op de kenmerken uit het profiel s.v.p.
mailen naar het bestuurskantoor van Spectrum, info@spectrum-spco.nl.
Geef aan voor welke functie u in aanmerking wilt komen en motiveer uw
keuze.

