De juf heeft handen tekort…!
Ben jij het schaep met vijf
poten,
met oog voor ons?
Het bestuur van de St. PCO Hillegersberg-Schiebroek, bevoegd gezag van vier basisscholen in de groene
noordrand van Rotterdam, vraagt voor een benoemingsomvang van (desgewenst van 23 uur) tot 40 uur
een leerkracht voor de Hildegaertschool.

De juffen en meesters hebben inderdaad handen tekort. We zoeken iemand die samen met ons, als
onderdeel van het fijne team, de werkdruk kan verlichten door:
-twee dagen in de week voor een middenbouwgroep te staan
en de andere dagen
-als co-teacher te helpen;
-individuele kinderen te ondersteunen;
-sporadisch bij ziekte een klas over te nemen;
-gezamenlijk de schouders onder onze school te zetten.
Een schaep met vijf poten dus….
De Hildegaert is de leukste school van Rotterdam, al moet je dat natuurlijk wel zelf even komen
vaststellen. Wij van de Hildegaertschool zijn wellicht een beetje bevooroordeeld...., dat snap je! Wij vinden
immers ook nog dat bij ons de leukste kinderen zitten, de fijnste leerkrachten werken en wij de beste
ouders hebben.
Wij weten in elk geval dat we een prettige werksfeer bieden, met oog voor de individuele leerkrachten, die
op hun beurt oog hebben voor onze kinderen. Met onze slogan 'Oog voor jou!' onderscheiden we ons als
school, als werkgever en als collega's.
We nodigen jullie uit om deel uit te maken van ons team. Je mag dan het onderwijs voor de leukste
kinderen van Rotterdam verzorgen. Graag in een fulltime baan, maar ook minder is een optie.

Wees welkom en kom gerust eerst even rondkijken!
Wij zoeken collega’s die:
▪ van harte kiezen voor het protestants-christelijk onderwijs
▪ een flexibele instelling hebben en kinderen met zorg en betrokkenheid kunnen begeleiden
▪ willen participeren in een enthousiast team, dat ‘er voor gaat!’
▪ in het bezit zijn van de vereiste onderwijsbevoegdheid
Inlichtingen kunt u inwinnen bij dhr. M.T. Hofstra (directeur Hildegaertschool), tel. 010 – 4180049
Sollicitaties kunt u richten aan de directeur, M.T. Hofstra (theo.hofstra@hildegaert.nl)

