��������-���� is een professionele organisa�e en verantwoordelijk voor

acht basisscholen in Lansingerland (ten noorden van Ro�erdam). 200 medewerkers
ze�en zich dagelijks in voor het onderwijs aan ruim 2200 leerlingen. Alle scholen
worden gekenmerkt door een pre�g werkklimaat.
De personeelstevredenheid is hoog.

Zet een volgende stap in je carrière en kom werken bij Spectrum-SPCO. Voor
het nieuwe schooljaar zijn
we op zoek naar enthousiaste medewerkers in de volgende func�es (M/V):

Leerkrachten in de reguliere formatie (met kans op vaste aanstelling)
•
•
•
•

20 u p/w, bovenbouw (gr 8), CBS De Regenboog te Bergschenhoek
5 u p/w, ondersteuning/RT, CBS De Regenboog te Bergschenhoek
23 u p/w, midden-/ bovenbouw, CBS De Acker te Bergschenhoek
25 u/w, midden-/ bovenbouw, CBS Prinses Máxima te Berkel en Rodenrijs

De komende maanden ontstaat er nog meer ruimte op de scholen binnen Spectrum vanwege
de inzet van middelen om de werkdruk te bestrijden. De ervaring leert dat er bovendien al�jd
ruimte ontstaat in de maanden voor de zomervakan�e!
Startende leerkrachten krijgen daarbij een vaste groep!

Invalleerkrachten (bij aantoonbare geschiktheid krijgt men een vaste baan
binnen de invalpool)

Spectrum stree� naar een eigen invalpool met �en medewerkers waarbij contracten zo veel als mogelijk op
maat worden aangeboden. Het afgelopen jaar zijn diverse ervaren leerkrachten ingestroomd in de pool, ze
hebben met veel plezier gewerkt op verschillende scholen en stromen vervolgens na verloop van �jd door
in een reguliere baan op een van de scholen. Een zeer aantrekkelijke en leerzame variant.

We zoeken leerkrachten die
•

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

In ons koersplan 2022 worden crea�viteit, onderzoekend leren, burgerschap en ICT uitgewerkt in het kader
van toekomst gericht onderwijs. Wil je hier een eigen bijdrage aan leveren, dan zien we je brief met plezier
tegemoet.
Voor nadere informa�e kunt u contact opnemen met dhr. A.J. van Zanten,
voorzi�er College van Bestuur, Spectrum-SPCO, tel. 0622510731,
algemene informa�e: www.spectrum-spco.nl
Sollicita�ebrieven 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 func�e u in aanmerking wilt komen en mo�veer uw
keuze.

