STICHTING CODENZ
ABC-Gebouw
De Drieslag 30
8251 JZ Dronten
Postbus 31
8250 AA Dronten
KVK 53880153
Stichting Codenz is een vooruitstrevende onderwijsorganisatie die onderwijs wil geven aan haar
leerlingen zodat ze optimaal worden voorbereid op de maatschappij van morgen.
De stichting bestaat uit 9 onderscheidende scholen voor primair onderwijs en zijn verspreid over 2
gemeenten in de provincie Flevoland, te weten Dronten en Zeewolde. Eén van onze scholen werkt met
de slogan: “leren van vertrouwen". Die slogan is te vinden in ieder lokaal van de Christiaan Huygens
afdeling van christelijke basisschool Het Kompas in Dronten. Op deze school krijgen kinderen met een
hoog ontwikkelingspotentieel voltijds onderwijs, dat is afgestemd op hun onderwijsbehoeften.
Stichting Codenz is voor een zwangerschapsvervanging op de Christiaan Huygens afdeling voor na de
kerstvakantie op zoek naar een

Leerkracht voor twee of drie dagen
Onze leerkracht:
•

is een leerkracht die authentiek is;

•

die affiniteit met de doelgroep heeft;

•

die een brede belangstelling en algemene ontwikkeling heeft;

•

die een nieuwsgierige en onderzoekende leerhouding heeft;

•

die analytisch en creatief kan denken;

•

die in staat is zelf lessen te ontwerpen;

•

is christelijk meelevend en geeft de identiteit mede vorm en draagt deze uit.

Welke eigenschappen zoeken we?
besluitvaardig – stressbestendig – flexibel – invoelend – leerbaar – communicatief – planmatig werken
- open houding – duidelijkheid
Wat bieden we?


een mooie school in een natuurlijke omgeving met ruimte en een gezellige sfeer;



een school die zich richt op een rijke leeromgeving waarin kinderen de ruimte krijgen hun
talenten te ontwikkelen;



een enthousiast en hecht team;



goede arbeidsvoorwaarden conform de cao;



ontwikkelkansen m.b.t. opleiding en training.

Graag vóór eind december 2018 reageren naar Marianne Witteveen. Je kunt je brief met CV mailen
naar Marianne Witteveen (adviseur HRM, mariannewitteveen@codenz.nl). Informatie over de vacature
kun je opvragen bij Sabine Robertson (directeur, sabinerobertson@codenz.nl).
Het betreft een vervangingsbenoeming in eerste instantie, met mogelijkheid om door te stromen in
een reguliere plek in de vervangingspool of mogelijk op een school binnen Codenz.

