Stichting Rijdende School
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Geldermalsen

zoekt

een enthousiaste leerkracht

(in de regio Dordrecht – Breda - Rotterdam)

De Stichting Rijdende
School is een
dynamische organisatie
die het onderwijs
verzorgt voor kinderen
van kermisexploitanten
en circusmedewerkers.
De schoolorganisatie
neemt binnen dit kader,
nationaal en
internationaal een
bijzondere positie in.
Binnen de Stichting
Rijdende School is een
geheel eigen
onderwijsaanpak
ontwikkeld die
zorgvuldig afgestemd is
op de doelgroepen.
Dit heeft in 2016
geresulteerd in de
toekenning van het
predicaat “excellente
school”.
Het team wordt
gevormd door ca. 30
leerkrachten, tien
onderwijsondersteuners
en een
directeur/bestuurder
Kernwoorden voor de
organisatie:
Innovatief, flexibel en
mensgericht.

Bij de Rijdende School werk je afwisselend in een mobiele schoolwagen
bij de kermis of het circus of geef je kinderen les via afstandsonderwijs.
Wij bieden een afwisselende baan met uitdaging, vrijheid en veel eigen
verantwoordelijkheid. Je bereidt zelfstandig lessen en thema’s voor met
ruimte voor eigen ideeën en creativiteit. Je geeft les aan kinderen van
kermisexploitanten en circusmedewerkers in kleine heterogene groepen.
Incidenteel begeleid je kinderen van onze doelgroep in de thuissituatie of
op een gastschool.
In de periode van april tot en met oktober is je hoofdtaak lesgeven en is er
ruimte om in overleg een aantal vakantieweken te plannen. Van november
tot en met maart heb je hoofdzakelijk overige taken en in deze periode valt
onze ‘grote vakantie’.
Wij zoeken:
• een collega die bereid is, naast het werken in de regio rond de
eigen woonplaats, op andere plaatsen verspreid over het land
onderwijs te verzorgen in mobiele schoolwagens of om les te
geven via afstandsonderwijs of in een gastschool (individuele
begeleiding).
Functie-eisen:
• lesbevoegdheid voor het basisonderwijs
• enkele jaren werkervaring, liefst in diverse (heterogene) groepen
• goede communicatieve vaardigheden, flexibele opstelling,
stressbestendig en een zelfstandige werkhouding
• ruime ervaring met het gebruik van ICT-middelen in de werksituatie
• goede beheersing van één of meer vreemde talen
• rijbewijs B (E strekt tot aanbeveling)
Ons aanbod:
Een boeiende functie (0,8000 fte - 1,0000 fte) in een unieke
onderwijsorganisatie.
Salarisschaal L10 volgens de geldende CAO-PO.
Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder volledige reiskostenvergoeding.
Aanvullende informatie:
Zie hiervoor de functiebeschrijving op www.rijdendeschool.nl of neem
telefonisch contact op met Nora Booij (06 – 53 203 233).
Solliciteren:
Stuur een sollicitatiebrief naar Stichting Rijdende School
t.a.v. Nora Booij directeur/bestuurder, Postbus 188, 4190 CD
Geldermalsen of mail uw brief en cv naar info@rijdendeschool.nl onder
vermelding van “Sollicitatie leerkracht”.
Uw sollicitatie dient uiterlijk 6 december 2021 in ons bezit te zijn, de
sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 17 december 2021.
Wij kijken uit naar je sollicitatie!

