November 2018

Delteykschool
Wij gaan uit van mogelijkheden, kansen, kwaliteiten en
de unieke persoonlijkheid van ieder kind.

Katholieke Scholenstichting
Fectio heeft 12 basisscholen
onder haar bestuur.
Er zijn ongeveer 315 leerkrachten werkzaam en
het aantal leerlingen bedraagt
iets meer dan 3.200.
De scholen zijn gesitueerd in
Houten (6), Schalkwijk (1),
’t Goy (1), Bunnik (2),
Odijk (1) en Werkhoven (1).
Het management bestaat
uit 12 schooldirecties die
elk een eigen integrale
verantwoordelijkheid voor
hun eigen schoolorganisatie
kennen.
Dit directieteam wordt
ondersteund door een
bestuursbureau met een
personeels-, salaris-,
kwaliteit-, huisvestingsen financieel functionaris.
De eindverantwoordelijkheid
ligt bij de Bestuurder - Directeur.
Tot slot kent de Stichting een
Raad van Toezicht.

De Delteykschool is één van de twaalf basisscholen van KS Fectio.
Wij zoeken een met ingang van 1 maart 2019 t/m 31 juli 2019 een
enthousiast en bevlogen

Leerkracht in groep 6/7.
Deze vacature betreft een zwangerschapsvervanging WTF 1.0
Bij gebleken geschiktheid kan deze vervanging worden omgezet naar een
vaste benoeming binnen onze stichting Fectio.
Wij zoeken een collega die:
• een leergierige, enthousiaste en ondernemende houding heeft;
• onderwijskundig kan differentiëren;
• flexibel is en niet bang om buiten de bestaande kaders te denken.
Wij bieden een school waar:
• betrokken leerkrachten werken in een collegiaal team;
• wij planmatig willen werken en handelen in een transparante
ondersteuningsroute;
• er ruimte is voor nieuwe initiatieven;
• wij de ondersteuning voor kinderen en elkaar belangrijk vinden;
• wij in ontwikkeling zijn waarbij wij belang hechten aan samenwerking en
samen leren.

Ons onderwijs is gericht op het ontwikkelingsniveau van ieder kind.
Dit doen we door kinderen naar eigen aanleg en tempo te laten leren in een
klassikale situatie en kinderen extra ondersteuning en/of verrijkingsstof te
geven. Wij leren de kinderen een zelfstandige werkhouding aan waarin zij
succeservaringen opdoen en het zelfvertrouwen groeit.
Heb je interesse? Stuur dan je motivatiebrief en CV uiterlijk
15-12-2019 naar: corine.flapper@delteyk.nl

Wil je meer informatie over deze functie?
Neem dan contact op met Corine Flapper, directeur
tel. 0343-551295/0610491544

