Het bestuur van de
SCHOOL MET DE BIJBEL te GAMEREN
zoekt een:
Leerkracht groep 3 (tweeënhalve dag)
Leerkracht groep 1/2 (twee dagen)
Leerkracht groep 6 (WTF 1,0)
Invallers
De startdatum van de vacatures is m.i.v. het nieuwe schooljaar 2019-2020. De
vacature in groep 3 zou ook al eerder kunnen ingaan.


Wij zoeken een leerkracht voor tweeënhalve dag voor groep 3. We denken
aan de maandag, woensdag en donderdag. In overleg is dit bespreekbaar.
Daarnaast is uitbreiding tot een fulltime baan mogelijk in combinatie met
de vacature twee dagen kleuters groep 1/2.



We zoeken een leerkracht voor groep 1/2. Het gaat om twee dagen. De
voorkeur heeft maandag en vrijdag. Dit is bespreekbaar.



Wij zoeken een leerkracht voor onze groep 6. Dit is een fulltime baan. Het
is mogelijk naar een gedeelte hiervan te solliciteren.



Wij zoeken invallers! Wanneer je een PABO-diploma hebt en daar niets of
weinig mee doet, is dit wellicht het moment om af en toe aan de slag te
gaan. De nood in het onderwijs is hoog. De kinderen zouden er mee
gediend zijn… Ook op scholen waarmee wij samenwerken wordt gezocht
naar invallers. Wij hebben je dus veel te bieden op basis van wat jouw
wensen en mogelijkheden zijn.

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!
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. woensdag 27 maart: 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.
Orde, rust, netheid, een positief pedagogisch klimaat, hoge opbrengsten
en een effectieve zorgstructuur zijn kernbegrippen die onze organisatie
kenmerken.

