Het bestuur van de SCHOOL MET DE BIJBEL te GAMEREN zoekt

Een Voorschooljuf en
een leerkracht middenbouw of bovenbouw
Deze vacatures ontstaan allebei D.V. m.i.v. het nieuwe cursusjaar 2018-2019.


Wij zoeken een juf voor de voorschool met een diploma Onderwijs
Assistent. De voorschoolgroepen komen de hele maandag, dinsdagmiddag,
woensdagmorgen en de hele donderdag naar school. U kunt ook naar een
gedeelte van de baan solliciteren. In de voorschool bieden wij ook het
VVE-programma aan kinderen met een achterstand op taal en/of spraak.
Hiervoor moet de juf een VVE-diploma hebben. Wanneer u dat heeft, is
dat een pré. Als u dat niet heeft, verwachten we dat u die op kosten van
de school wilt behalen. Wanneer u onze nieuwe voorschooljuf wordt, zullen
wij zorgen voor een goede inwerkperiode. De peutergroep bestaat uit
maximaal 16 kinderen tussen de tweeënhalf en vier jaar. Er staan altijd
twee beroepskrachten op de groep als het leerlingaantal boven de 8
peuters uit gaat.



Wij zoeken een leerkracht voor onze middenbouw (waarschijnlijk groep
4/5) voor drie dagen. Dat zijn de woensdag, donderdag en vrijdag.
Vrijdagsmiddags is onze school gesloten. Deze baan heeft een WTF van
0,55. Omdat wij intern kunnen schuiven, kan deze baan in overleg
ingevuld worden in groep 7. Deze baan ontstaat doordat een collega met
ziekteverlof gaat. Dit ziekteverlof duurt in ieder geval het hele cursusjaar.



Zeer waarschijnlijk ontstaat er voor na de zomervakantie ook een vacature
in groep 3 voor de maandag, woensdag en donderdag WTF 0,6250.

We zoeken collega’s die:
 De grondslag van de school van harte onderschrijven.
 Met enthousiasme onderwijs willen geven.
 In persoonlijke ontwikkeling en schoolontwikkeling zin hebben.
Wanneer u vrijblijvend even wilt komen kennis maken: welkom!
Tevens zouden wij heel graag in contact komen met invalkrachten die via de
vervangingspool (Rivierenpool - VGS) bij ons en eventueel op andere scholen
willen invallen.
Inlichtingen worden graag verstrekt door de locatiedirecteur dhr. M.Th.J. Roest.
Tel.: 0418-561899 (school) of 0418-561136 (privé). Uw sollicitatie kunt u naar
hem mailen tot D.V. 9 mei: info@schoolgameren.nl.
Schoolinformatie
 De grondslag van onze school is de Bijbel en de daarop gegronde
Formulieren van Enigheid.
 De School met de Bijbel is een dorpsschool en telt ongeveer 280 leerlingen
plus 40 voorschoolleerlingen.







Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met differentiatie naar boven
en naar beneden. Wij anticiperen tegelijkertijd op Passend Onderwijs.
Gameren ligt in de mooie Bommelerwaard.
Onze school biedt een voorschoolse voorziening aan.
De kinderen bevolken een nostalgisch gebouw met een ruime en mooie
speelplaats die vorig cursusjaar geheel vernieuwd is.
Orde, rust, netheid, een positief pedagogisch klimaat, hoge opbrengsten
en een effectieve zorgstructuur zijn kernbegrippen die onze organisatie
kenmerken.

