Het bestuur van PCPO TriVia zoekt, per 1 februari 2021 of zo spoedig mogelijk
daarna, voor de Noachschool in Schoonrewoerd een

enthousiaste leerkracht (m/v) voor groep 2
De Noachschool is een gezellige
dorpsschool waar de kinderen van
Schoonrewoerd een veilige plek hebben
en zich kunnen ontplooien. We groeien
de laatste jaren in leerlingaantal en
hebben nu 185 leerlingen.

Schoonrewoerd is een mooie, landelijk
gelegen plaats in de zuidpunt van de
provincie Utrecht.

Op de Noachschool werken we
handelings- en opbrengstgericht om
samen met de kinderen goede resultaten
op cognitief en sociaal-emotioneel gebied
te behalen.
Hiervoor beschikt de school over:
*moderne (digitale) methoden;
*veel ondersteunende software;
*personeel dat bereid is van en met
elkaar te leren;
*een zorgstructuur die gericht is op zorg
voor die kinderen die behoefte hebben
aan extra ondersteuning
*zorg voor die kinderen die een extra
uitdaging nodig hebben.
Ons motto is ‘Zorg voor iedereen!’
Zie ook www.noachschool.nl.

De Noachschool is één van de 16
protestants-christelijke basisscholen
onder het bestuur van PCPO TriVia. Het
doel van TriVia is om werkzaam te zijn tot
oprichting en instandhouding van
protestants-christelijke basisscholen in de
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en in de
Lopikerwaard.

(27 leerlingen)
omvang 0.7875 fte (31,5 uur per week)
Ben je student en zoek je een betaalde LIO? Neem dan ook contact op!
Wij bieden:
 een moderne en volledig ingerichte school;
 een school met veel aandacht voor zowel het individuele kind als
voor de groep als geheel;
 een school waarbij de toepassing van ICT deel uitmaakt van de
dagelijkse onderwijspraktijk;
 enthousiaste kinderen, gemotiveerde collega’s en betrokken
ouders;
 voor nu een tijdelijke baan, maar met uitzicht op een vaste
betrekking op de Noachschool of binnen de vereniging PCPO TriVia.
Wij gaan graag met de ideale kandidaat in gesprek als je:
 uit persoonlijke overtuiging vorm kunt geven aan Christelijk
onderwijs;
 een goed pedagogisch klimaat in de klas belangrijk vindt en dit ook
kan creëren;
 oog hebt voor zorgleerlingen en die professioneel kan begeleiden;
 enthousiast en creatief bent;
 kennis en vaardigheden bezit met betrekking tot het werken met
digitale leermiddelen.
Nadere informatie
Heb je aanvullende vragen over de functie? Neem dan contact op met Kees
de Korte, directeur van de Noachschool, tel. 0345-642171 / 06-10698358.
Solliciteren?
Stuur je sollicitatiebrief voorzien van C.V. uiterlijk maandag 14 december
2020 naar: directie@noachschool.nl t.a.v. dhr. C.J. de Korte.

