Vacature Vervangerspool stichting Fortior
De stichting Fortior is een organisatie met 14 scholen waaronder een school voor speciaal basisonderwijs.
Binnen deze scholen verzorgen wij onderwijs aan 2700 leerlingen.

Stichting Fortior is doorlopend op zoek naar nieuwe collega’s voor de
vervangerspool.
Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk in onderling overleg
Voor onze vervangerspool kijken wij uit naar gepassioneerde, enthousiaste en betrokken collega’s.
Binnen onze pool proberen wij mensen voor een langere periode aan onze organisatie te verbinden op basis
van min/max contracten van 0,4 FTE of 0,6 FTE.
Wij vragen naast de SBL-competenties:
•
Flexibele teamplayer
•
Gericht op samenwerking met collega’s en met ouders
•
Proactief en vernieuwend
•
Breed inzetbaar voor de groepen 1 tot en met 8
•
Inzetbaar op alle Fortior-scholen
•
Bereidheid om te werken met een min/ max contract met een minimale beschikbaarheid van 1 extra
dag naast de gekozen WTF
•
Doorgroei naar een vaste plek op één van de Fortior-scholen behoort tot de mogelijkheden
Functie-eisen:
•
Bevoegd leraar basisonderwijs
•
Bij voorkeur in het bezit van bevoegdheid tot het geven van bewegingsonderwijs of bezig met
betreffende opleiding
•
In staat zijn om op basis van observatiegegevens groepsoverzichten en - plannen te maken die
resulteren in uitdagende onderwijssituaties en de prestaties van de kinderen verhogen
(opbrengstgericht werken)
•
Beheersing van klassenmanagement
•
Goed kunnen samenwerken
Fortior
•
•
•
•

biedt goed werkgeverschap, dat zich onder meer uit in:
Open cultuur gericht op het beste voor het kind en de leerkracht
Goede faciliteiten op het gebied van scholing en coaching
Samenwerking met andere scholen
De vervangerspool wordt gezien als een kweekvijver van nieuw talent

Als jij een gedreven leerkracht bent die het als een uitdaging ziet om onderwijs binnen onze stichting mede
vorm te geven, leren we je graag nader kennen. We zien uit naar jouw reactie.
Sollicitaties voorzien van C.V. kunnen gemaild worden naar:
cvb@fortior.nl
t.a.v. dhr. P. van Eijk
o.v.v. vacature vervangerspool Fortior
Aangezien het een doorlopende vacaturestelling betreft, is er geen inschrijftermijn aan deze vacature
verbonden.
Voor meer informatie kun je de website van de stichting bezoeken www.fortior.nl of bellen met
Eric Classens, directeur Willibrordusschool en coördinator vervangerspool (06-81377948).

