Hondsroos 2, 4007 TJ Tiel, 0344-632839

Stralend de wereld in is onze uitspraak waar we dagelijks mee bezig zijn. Rotondakinderen komen met plezier naar school en gaan met vrolijke verhalen naar huis. Door
middel van de Kanjertraining leren wij kinderen elkaar respecteren en waarderen om wie
ze zijn. Elk kind met zijn eigen kwaliteit. Die kwaliteit mogen ze bij ons op school laten
zien waardoor ze gaan en blijven stralen. Zo kunnen ze zich ontwikkelen tot wereldwijze
kinderen. Ze leren bij ons op school doelen stellen en samen te bekijken hoe deze te
halen. Daarnaast leren wij ze omgaan met tegenslag, opstaan en doorzetten.
De Rotonda is een school in de Tielse wijk Passewaaij met een katholieke identiteit. Wij
werken met het vijf gelijke dagen model. We werken opbrengstgericht aan rekenen en taal
en thematisch aan wereldoriëntatie.

Wij zijn met ingang van schooljaar 2018-2019 op zoek naar een

leerkracht voor groep 7-8 /teamleider FFI
WTF 0,6- 0,8
De teamleider is voorzitter van de beleidsgroep FFI (Financiën, Facilitair, ICT) en lid van
het MT. De teamleider is naast zijn taak nog steeds werkzaam als leerkracht en heeft
een dag ambulante tijd. De teamleider kan zelfstandig zijn taken uitvoeren en valt onder
verantwoordelijkheid van de directeur. Bij afwezigheid van de directeur kan hij deze
vervangen. Wij zoeken iemand die:
•
•
•
•
•
•
•
•

bij voorkeur ervaring heeft in groep 7 en 8;
communicatief sterk is;
krachtig, overtuigend en ook flexibel is;
afstemt op de onderwijsbehoeften van de leerlingen;
affiniteit heeft met financiën en facilitaire zaken;
brede kennis heeft van ICT;
bij voorkeur bekend is met de Kanjertraining;
bij voorkeur een gymbevoegdheid heeft.

Beschik jij over deze vaardigheden en ben je enthousiast mail dan een motiverende brief
met CV naar directeur Arie Krijgsman, directie@rotondaschool.nl
De vacature sluit op 17 juni, gesprekken zijn gepland in week 25.
Voor meer informatie: neem een kijkje op onze website www.rotondaschool.nl of bel
0344-632839.

