De vereniging
IRIS, vereniging voor
christelijk onderwijs is een
kleurrijke schoolvereniging,
met 14 basisscholen in
Kampen en omgeving.
Wij bieden goed onderwijs
aan, op basis van onze
christelijke identiteit. We zijn
daarbij betrokken op de
leerling en op elkaar. Ons
hart, onze passie, ligt
helemaal bij het onderwijs.
Vanuit die passie geven we
met plezier elke dag les.
We steken energie in het
verder ontwikkelen van onze
eigen talenten, zodat de
kwaliteit van ons onderwijs
elke dag een stukje beter
wordt. Ons ultieme doel
daarbij is dat leerlingen onze
scholen verlaten als wijze
wereldburgers in wording.
De school
De Rehobothschool staat in
een rustige wijk van Kampen.
De school telt momenteel
ruim 190 leerlingen.
Speerpunten van de school
zijn: zelfstandig werken aan
leerdoelen, ICT en
zorgverbreding.
De school is Dalton
gecertificeerd. De school
groeit richting een Integraal
Kindcentrum (IKC) en
oriënteert zich op het geven
van unitonderwijs.
Telefonische inlichtingen

Reacties

Het college van bestuur zoekt met ingang van 1 maart 2018 voor de

Rehobothschool
Een enthousiaste leerkracht voor groep 6 ( 1.000 FTE, 40 uur per week)

















IRIS zoekt leerkrachten die:
meelevend lid zijn van een protestants-christelijke kerk of geloofsgemeenschap
en de christelijke identiteit uitdragen in hun schoolwerk;
een masteropleiding hebben of bereid zijn om deze te halen;
inzetbaar zijn in alle groepen;
inzetbaar zijn op alle IRIS-scholen;
ervaring hebben in het werken met combinatiegroepen.
Specifiek voor de Rehobothschool een leerkracht die:
zich met hart en ziel wil inzetten om de talenten van kinderen te ontdekken en
helpt ontwikkelen;
onderwijs kan geven waarbij centraal staat dat kinderen leren het beste uit
zichzelf te halen;
zich leerbaar en professioneel kan opstellen;
ervaring heeft in de bovenbouw;
ervaring of affiniteit heeft met Daltononderwijs en wil werken aan de
Daltonwaarden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie,
effectiviteit en borging;
gemotiveerd is zich verder in Daltononderwijs te verdiepen en ontwikkelen;
vaardig is in opbrengstgericht werken en het analyseren van
leerlingenresultaten;
beschikt over een lesbevoegdheid voor bewegingsonderwijs.
De Rehobothschool biedt een werkplek in een dynamisch team, dat volop in
ontwikkeling is en streeft naar een krachtig pedagogisch en didactisch beleid,
herkenbaar vanuit de Daltonvisie en gericht op modern en actueel onderwijs.

Het eventuele benoemingsgesprek vindt plaats op het IRIS-kantoor vanwege de
bestuursaanstelling. Het college van bestuur benoemt.
Joke Blom (directeur)
Tel. 038-3315460 (school)
Tel. 06-23097837 (privé)
www.rehobothschoolkp.nl
www.iriskampen.nl
Stuur een korte motivatie met CV uiterlijk 19 januari 2018 naar:
a.vandijk@iriskampen.nl

