
SBO WETTERWILLE ZOEKT LEERKRACHT

Een vrol i jke school  zoekt voor de tweede keer dit  school jaar  een nieuwe col lega.  De reden van deze

zoektocht is  dezelfde reden als de vorige keer.  We zi jn  een groeiende school  en dat stralen we uit .  Na

een rondleiding kiezen ouders en kind heel  bewust voor onze school  en dat maakt dat we opnieuw

opzoek gaan naar iemand die ons kan verr i jken.

Wij  hebben een leerkracht nodig voor 0 .9  fte.  Ben je twee of meer dagen beschikbaar dan nodigen we

je uit  om te sol l iciteren.

Wij  bieden je een prachtige groep van twaalf  kinderen aan.  Het is  groep 1/2  SBO met tevens

leerl ingen uit  het SO.  Al le twaalf  hebben een eigen uniek verhaal .  J i j  a ls leerkracht mag elke dag een

stukje van het verhaal  lezen en meehelpen om het verhaal  mooier  te maken.  Relativeren en humor

vinden wi j  van groot belang.  Niets gaat vanzelf  en soms zitten we er  naast.  Boos zi jn  is  niet iets wat

past.  We relativeren en gaan morgen weer opnieuw met goed humeur beginnen.  Als team zi jn wi j  ook

zo.

Wil  j i j  b i j leren dan helpen we je aan al le kanten.  Korte cursussen maar ook bi j  een Master Sen

opleiding.  Mocht je deze opleiding al  hebben gedaan dan kunnen we een applaus met een f l inke

gl imlach niet meer onderdrukken.

De vacature gaat starten op 15  maart.  Mocht je in  een vaste baan zitten? Ga toch sol l iciteren en pak

deze kans,  wi j  kunnen de t i jd  tussen het opzeggen en starten overbruggen.

Stichting Odyssee

SBO Wetterwil le maakt onderdeel  uit  van Stichting Odyssee,  van Waterpoort tot Wad.  Wij  hebben als

kernwaarde dat we eigenwijs zi jn.  Een eigen mening hebben en we luisteren,  omdat we alt i jd

openstaan voor kwal iteitsverbetering.  Avontuur is  een ander belangri jk  woord in hoe wi j  z i jn.  Bi j  een

avontuur denken wi j  aan plezier  en samen de schouders eronder zetten om het best passende

resultaat te bereiken.

Pas j i j  b i j  Stichting Odyssee? Dan nodigen wi j  jou van harte uit  om te sol l iciteren.  Stuur een CV met

een passende tekst naar Meindert Tjerkstra.  Doe dit  voor 8  maart 2021 .  Dit  kan via de mai l  naar:

mtjerkstra@odysseescholen.nl  .  De gesprekken gaan plaatsvinden op vr i jdag 12  maart 2021 .

Voor vragen kan je bel len met Meindert Tjerkstra via het telefoonnummer:  06-  29234861 .
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