
Leer kinderen hoe ze moeten denken, niet wat ze moeten denken (Margret Mead).
De Mare is een PC Basisschool, midden in de wijk Windmolenbroek in Almelo. De Mare zet zich in
om kinderen met 21ste eeuwse vaardigheden en gereedschappen toe te rusten. Op De Mare
vergroten kinderen hun zelflerend vermogen zodat zij zelfstandig en met respect voor de ander hun
eigen pad kunnen ontwikkelen.

Ons motto: Samen-zijn, Samen leren!
veiligheid – respect – verantwoordelijkheid

Voor de periode van ziektevervanging van de huidige leerkracht zoeken wij per direct een

leerkracht (m/v) groep 8 voor wtf 0,4000
Werkdagen zijn in overleg en bij voorkeur dinsdag/ woensdag of woensdag/donderdag.

Vind jij het fantastisch om te zien hoe leerlingen zich, met jouw hulp, ontwikkelen?
Voor één van onze groepen 8 zoeken wij een pedagogisch en didactisch sterke leerkracht. Met jouw
kennis en kwaliteiten zorg je ervoor dat er een veilig ontwikkelingsklimaat wordt gecreëerd en dat de
leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ben jij de groepsleerkracht die onze kinderen zoeken?
Wij nodigen je van harte uit om contact met ons op te nemen!

Wij zoeken een leerkracht die:
● In het bezit is van een (bijna) afgeronde PABO opleiding;
● Passie voor het onderwijs heeft en een groot hart voor kinderen;
● Beschikt over goede pedagogische en didactische competenties;
● Een lerende houding heeft, innovatief is en meedenkt in de

schoolontwikkelingen.

Wat bieden wij?
● Een werkplek waar je met open armen wordt ontvangen;
● Een betrokken, ervaren en behulpzaam team waar leren van

en met elkaar de basis vormt voor onze ontwikkeling;
● Een school waarin rust en structuur aanwezig is;
● Contract op grond van ziektevervanging en arbeidsvoorwaarden conform toepassing van de

cao Primair Onderwijs.

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Inge Wiemer (directeur De Mare) per mail via
iwiemer@demarealmelo.nl of via telefoonnummer 06-50244559.

Reageren?
Je kunt je korte motivatie met CV sturen naar iwiemer@demarealmelo.nl o.v.v. vacature
ziektevervanging.
Een proefles kan onderdeel uitmaken van de procedure om jou beter te leren kennen als leerkracht.

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

Kijk voor meer informatie op de website www.demarealmelo.nl.
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