VACATURE
Versterk onze basis en wordt…

Leerkracht in onze vervangerspool (16 – 40 uur)
Heb jij de behoefte om regelmatig andere koppies in de klas te zien? Vraagt jouw levensfase om meer
vrijheid? Wil je graag verschillende onderwijstypes leren kennen? En wil je liever geen vaste groep om les
te geven? Ga dan aan de slag als leerkracht in onze vervangerspool!
Als een leerkracht op één van de Tangentscholen niet voor de klas kan staan, wordt er gebruik gemaakt van de vervangerspool. Dit is
een team van vaste invallers die (vast of tijdelijk) in dienst zijn van onze stichting. Als lid van de vervangerspool word je ingezet voor
vervangingen op onze scholen. Op dit moment zijn wij op zoek naar uitbreiding van onze vervangerspool.

Wie ben jij?
Om vervanger te kunnen worden binnen Tangent is het van belang dat je een lesbevoegdheid hebt en dat je de Lerarenopleiding
Basisonderwijs (Pabo) hebt voltooid. Je hoeft geen, maar mag uiteraard wel ervaring hebben als leerkracht in het basisonderwijs om
deze functie goed in te kunnen vullen.

Wat ga je doen? Jij…









vervangt bij afwezigheid van de vaste leerkracht;
geeft les en begeleidt de leerlingen volgens het bestaande lesplan;
creëert een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
begeleidt individuele leerlingen aan de hand van de werkwijze van de school;
begeleidt leerlingen op basis van het ondersteuningsplan;
begeleidt indien nodig een lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep;
zorgt voor een goede overdracht na de vervangingsdag(en);
neemt bij langdurige vervanging deel (in overleg met de schooldirectie) aan teamvergaderingen en
teamactiviteiten.

Wat bieden wij jou?









Een bruto salaris, afhankelijk van kennis en ervaring in schaal L10 (CAO PO);
Passende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering van 6,3%, ontwikkelmogelijkheden, een
pensioenregeling en een reiskostenvergoeding;
Een jaarcontract met de intentie deze, bij gebleken geschiktheid, om te zetten in een vaste aanstelling;
Een vast contactpersoon, Tangent heeft een eigen coördinator die onze vervangerspool aanstuurt en organiseert;
Het opdoen van een grote dosis aan werkervaring bij de verschillende scholen van Tangent;
Een thuisschool waar jij je, als je niet aan het vervangen bent, altijd werkzaamheden kunt verrichten;
De mogelijkheid om te reageren op interne vacatures binnen Tangent;
En lest best! Een gezellige, prettige en leerzame werkomgeving waar jij als samenwerker met plezier naar toe kunt gaan.

Over Tangent
Op onze scholen begeleiden we kinderen in hun ontwikkeling naar zelfbewuste jonge mensen, die met elkaar verantwoordelijkheid
nemen in een veranderende samenleving. We laten ons inspireren door de principes van essentieel leren en 21e -eeuwse vaardigheden.
Dat doen we in inspirerende en uitdagende leeromgevingen met gedreven vakmensen. De scholen van Tangent vormen een veelzijdig
palet. Er zijn katholieke scholen, een protestants-christelijke school, een openbare school. Drie scholen werken volgens de
Jenaplanprincipes en er is een AZC school.

Informatie

Vragen over de functie?

Solliciteren kan

www.tangent.nl

Neem contact op met Tessa de Raadt, coördinator
vervangerspool op telefoonnummer: 013 5229250

Stuur je motivatie met C.V. naar
tessa.deraadt@tangent.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

