Stichting Onderwijs CombinA
Peutergroep Prikichi - Basisschool De Schakel – Schakel College

Zoekt per 1 april 2022
Leerkracht primair onderwijs volledige betrekking voor 40 uur per week met mogelijkheid tot een
vaste aanstelling.
Basisschool De Schakel en Peutergroep Prikichi zijn particuliere scholen. We werken volgens de eisen
van de Nederlandse Wet op Primair onderwijs.
Met een betrokken team zetten wij ons dagelijks in om goed onderwijs te geven. Je bent proactief en
voortdurend bezig met ontwikkelingen in je vakgebied. Hiermee lever je een bijdrage aan de
kinderen en je collega's. Ben je op zoek naar een uitdagende baan in een meertalige omgeving en
voldoe je aan de functie-eisen, zoek dan contact met ons!
Van de sollicitant wordt verwacht dat hij/zij:
• in het bezit is van een PABO-diploma of diploma onderwijsassistent
• minimaal 3 jaar recente werkervaring heeft op een Nederlandse school
• minimaal een verbintenis aan wil gaan voor 2 of 3 jaar
• buitenlandervaring heeft, dan wel affiniteit met het Caribisch deel van het Koninkrijk
• affiniteit en bekendheid heeft met het onderwijsprofiel van de stichting met een
inspirerende visie op onderwijs
• uitstekend op de hoogte is van de huidige ontwikkelingen in het Nederlandse primair
onderwijs
• een uitstekende beheersing heeft van de Nederlandse taal
• ervaring heeft met meertalige leerlingen
• in staat en bereid is om zorgvuldig om te gaan met cultuurverschillen
• op een positieve manier samenwerkt met collega’s en ouders
• ervaring heeft met digitalisering in het onderwijs
• in het bezit is van een rijbewijs
Aangeboden wordt:
• een uitdagende en positieve werkomgeving
• een marktconform salaris
• collectieve Pensioenvoorziening via de Guardian Group op Aruba
Uw sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, motivatiebrief en scans van (gewaarmerkte)
diploma’s kunt u tot 31 januari 2022 richten aan mevrouw Claudia Baur, schoolleider, per mail
claudiabaur@bsaruba.com. Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met het
Claudia baur telefoon 00297-5871583 of op onze website kijken www.basis.schakelaruba.com en
www.prikichi.schakelaruba.com
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