Stichting Talent Westerveld is voor
OBS De Bosrank in Havelte
op zoek naar een
Leerkracht groep 3 per 1 maart 2019
(wtf 1)
Leerkracht groep 5 per 1 februari 2019
(wtf 0.6250 )
Wie zijn wij
OBS De Bosrank is een openbare basisschool en valt onder Stichting Talent Westerveld.
We zijn een moderne dorpsschool en zijn gehuisvest in de multifunctionele accommodatie
“Meesters Erve”. We werken samen met Doomijn toe naar een kindcentrum Havelte. De
school wordt bezocht door ongeveer 250 leerlingen en telt 10 groepen. OBS De Bosrank
maakt samen met OBS De Veldwikke te Darp, deel uit van het enthousiast
onderwijsteam; ‘De Boswikke’. Er wordt gewerkt binnen het 5 gelijke dagen model van
8.30 – 14.00 uur. OBS De Bosrank is een buitengewoon, bruisende school waar kinderen
en teamleden met plezier naar toe gaan!
Ben jij een enthousiaste, gedreven leerkracht?
Wil jij deel uitmaken van een dynamisch en jong team met een evenredige
verdeling mannen en vrouwen?
 Ben jij die innoverende teamspeler, die bijdraagt aan een positieve sfeer in de
school?
 Daag jij de kinderen graag uit tot een optimale ontwikkeling waarbij je ieder kind
ziet en hoort?
 In het bezit zijn van een PABO-diploma
Dan zoeken wij jou!



Wij bieden je
 Een Kanjer-school binnen kindcentrum Havelte met een
natuurrijk schoolterrein
 Een constante fijne verbetercultuur volgens de werkwijze
van Stichting LeerKracht
 Een team gericht op goede samenwerking en werkplezier
 Een school met prachtkinderen met gemoedelijke ouders en een gemotiveerd
onderwijsteam waarbij van en met elkaar leren hoog in het vaandel staat.
Wil je samen met ons bouwen aan deze fantastische school?
Solliciteer dan nu!
Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met Rita Lorkeers (directeur).
Telefoon: 06-18068613 / 0521-227521. Email: r.lorkeers@talentwesterveld.nl
Sollicitatie
Sollicitatiebrieven dienen uiterlijk 9 januari 2019 in ons bezit te zijn. Je kunt je
sollicitatie, per e-mail richten aan: a.bakker@talentwesterveld.nl (beleidsmedewerker
P&O). Of naar het Bestuur van Stichting Talent Westerveld, t.a.v. mw. A. Bakker, Drift
1a, 7991 AA Dwingeloo.

