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Voorigezet ondeiwijs

Hoeksche School
Wij zijn per 1 augustus 2020 op zoek naar een enthousiaste,

Adjunrt-düecteui met IBtaken
Voor obs De Meerwaarde in Strijen.

De Meerwaarde ligt in een groene omgeving in het dorp Strijen en heeft dit
jaar voor de 2e keer het predicaat Excellente School behaald. Onze school
draagt de waarden aardig, netjes en rustig, die binnen onze school goed
vormgegeven zijn, uit naar de maatschappij om zo samen met ouders en
het dorp te werken aan onze pedagogische opdracht. De school kenmerkt
zich door een uitstekend pedagogisch klimaat en een brede leerlingenzorg.
Een mooie wereld maak je samen!

Wij zoeken:
u beschikt over een heldere visie op onderwijs en kwaliteitszorg
u beschikt over een onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs en
een afgeronde middenmanagent opleiding (of bereid die te volgen)
u bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent zorgbeleid
en passend onderwijs

Wij bieden:
een uitdagende baan op een aantrekkelijke school met een betrokken
en hecht team
een salaris conform CAO-PO

een aanstelling vanaf 0,7875

goede begeleiding en diverse ontplooiingsmogelijkheden

Meei infoimatie
Mevrouw M. de Man, directeur obs De Meerwaarde
tel. 078-67 42 344 1 www.obsdemeerwaarde.nl

De uitgebreide vacature en achtergrondinformatie is online te vinden op:
www.dehoekscheschool.nl/vacatures
Stuur uw sollicitatie met cv vóór 20 maart naar:

Bestuurskantoor Stichting de Hoeksche School, Biezenvijver 5, 3297 GK
Puttershoek of mail naar sollicitatie@dehoekscheschool.nl

De mooiste tijd van je leven!
In het kader van de sollicitatieprocedure worden persoonsgegevens van de kandidaten verwerkt, zoals contactgegevens

en anderegegevens die zijn vermeld in de sollicitatiebriefen het cv. Dezegegevensworden uitsluitend door de daarvoor
aangewezenpersonen verwerktter beoordeling van de geschiktheidvan de kandidaaten om contact met de kandidaatte
leggen. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van de stichting op onze website.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.
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Klndeiopvang
Peut&cspeelzaal
Basisonderwijs
Voortgezet ondeiwljs

Hoe sche School
Stichting De Hoeksche School verzorgt openbaar basis- en voortgezet onderwijs in de

HoekscheWaard.Wij hebben 20 basisscholen, l school voor speciaal basisonderwijsen 2
scholen voor voortgezet onderwijs met 5000 leerlingen en ruim 500 medewerkers.

mooiste tijd van je leven!
Dit zoeken wij ook:
.
U hebt oog voor de verschillende behoeften en achtergrondenvan grote en kleine
.
.

mensen en bent empathisch en communicatief ingesteld
U bent een teamspeler en verbinder
U kunt leerkrachten en ouders adviseren over extra ondersteuningsmogelijkhedenvan

leerlingen op basis van observaties, analyses van behaalde resultaten en/of aanvullend
onderzoek

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
. mevrouw M. de Man, directeur obs De Meerwaarde, telefoon: 078 - 6742344
e-mail: info

.

obsdemeerwaarde. nl

de heer LJ. van Meeren, voorzitter college van bestuur, telefoon: 078-6295999
e-mail: l. vanheeren

dehoekscheschool. nl

De sollicitatie:
.

stuur uw sollicitatie met cv vóór 20 maart 2020 naar Bestuurskantoor Stichting De

HoekscheSchool, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoekt. a.v. de heer L.J. van Meeren of
mail naar: sollicitatie

dehoekscheschool. nl

.

eerste gespreksronde op dinsdag 7 april 2020 tussen 17 en 22 uur

.
.

tweedegespreksronde/bezoekDe Meerwaardeop dinsdag14 april 2020
eventueel derde ronde/bezoekaan uw school in overleg en/ofassessment

Diepenhorstweg la, 3291 GJ Strijen

Ons motto: 'Een mooie wereld maak je samen!'
Onze Kernwaarden:Aardig, Netjes, Rustig

