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.
Onze school
De Morgenster is een
basisschool met momenteel
300 leerlingen en is omgeven
door groen in een rustige
wijk.
Speerpunten van de school
zijn o.a.: begeleid zelfstandig
werken in een leerrijke
omgeving,
coöperatief leren, passend
onderwijs binnen en buiten
de groep (o.a. een Stergroep
en een Plusgroep).
Sinds mei 2014 zijn wij een
gecertificeerde Basschool
(Bouwen aan een Adaptieve
School)
De Morgenster is een brede
school
(Iris Kindcentrum). We
hebben voor-, tussen- en
naschoolse opvang en een
peuterspeelzaal in de school.
telefonische inlichtingen

Reacties

Heb je zin…
…om je verder te ontwikkelen als groepsleerkracht op een leuke (BAS)school
…in een groot en gezellig team (van 25 personen) waar mensen op elkaar kunnen
rekenen en waar collegialiteit erg wordt gewaardeerd
…in deskundige begeleiding (ervaren leerkrachten en intern begeleider)
…in ruimte voor jezelf? (mits geen 8 tot 4 mentaliteit)
Met ingang van 1 maart 2018 zoekt het college van bestuur vanwege een
zwangerschapsverlof voor

CBS De Morgenster
een enthousiaste leerkracht voor groep 8 (0,4 WTF donderdag en vrijdag)













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 Morgenster een leerkracht die:
bereid is nauw samen te werken met de duo-collega;
les wil geven in een bovenbouwgroep;
elk kind wil zien en handelt op basis van individuele onderwijsbehoeften en aan
de verschillen tussen kinderen tegemoet wil komen;
volop mee wil werken aan de huidige onderwijskundige implementaties zoal
BAS, Snappet en PBS (Positief Bezig op School);
hart heeft voor het onderwijs;
mee wil bouwen aan een ‘school met uitstraling’ (ons motto).
Voor de functie geldt:





Een werktijdfactor van 0,4 vanaf 01-03-2018 tot en met 31-07-2018;
Een goed georganiseerde zorgstructuur;
Een modern en eigentijds schoolgebouw.

Inge Dijkmeijer (directeur)
Tel: 038-3316321 (school)
www.demorgenster-kampen.nl
www.iriskampen.nl
Stuur een korte motivatie met CV uiterlijk 19 januari 2018 naar:
a.vandijk@iriskampen.nl

