Alle 25 basisscholen van
Agora, die onderling
verschillen in identiteit,
staan voor bijzonder goed
onderwijs, geïnspireerd op
christelijke waarden.
Kenmerken van de
Agora-scholen zijn
inclusiviteit, het hoge
ambitieniveau, de
aandacht voor ieders
talentontwikkeling
en duurzaamheid.
Naast de traditionele
schoolse vakken telt voor
ons de brede ontwikkeling
van ieder kind.

Stichting Agora is voor haar basisschool De Saenparel op
zoek naar een

leraar basisonderwijs voor
de middenbouw (wtf 0.8-1.0)
De vraag van het kind is het uitgangspunt van ons onderwijs. Het kind vraagt ons om het
beste onderwijs, dat volledig tegemoet komt aan de behoefte van het kind.
Onderwijs dat het beste uit elk kind haalt. We gaan er van uit dat alle kinderen kunnen
leren. Alle kinderen kunnen de doelen halen die we bij dat kind mogen stellen.
We hebben hoge verwachtingen. We willen alle kinderen recht doen.
Meer informatie over de school: www.saenparel.nl.
Van de leraar wordt verwacht dat hij/zij

> verantwoordelijk is voor de uitvoering van onderwijs en het begeleiden van leerlingen;
> een bijdrage levert aan onderwijsvoorbereiding en onderwijsontwikkeling;
> deel neemt aan de professionaliseringsactiviteiten van Agora.
De leraar is

> in het bezit van een PABO-diploma;
> didactisch, organisatorisch en pedagogisch sterk;
> flexibel inzetbaar.
Beloning

> een benoeming en honorering conform CAO PO;
> een moderne werkomgeving met enthousiaste collega’s;
> voldoende ruimte voor professionalisering.

Werken bij
een moderne
en lerende
organisatie
in het
basisonderwijs?

Voor meer informatie
Kandidaten die minder dan de genoemde werktijdfactor willen werken zijn ook uitgenodigd om te solliciteren.
Voor meer informatie over de vacature kunt u terecht bij mevrouw Vera Kramer: vera.kramer@agora.nu.
Indien u interesse heeft kunt u uw sollicitatiebrief mailen naar secretariaat@agora.nu
Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs.
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