Het College van Bestuur van Catent zoekt:
enthousiaste leerkrachten voor de vaste (inval)pool
Catent staat voor ‘ontwikkelen
met passie’. Het is een stichting
voor onderwijs en begeleiding
met 34 scholen voor
basisonderwijs, waaronder
twee scholen voor speciaal
basisonderwijs (Facet en De
Vonder). Op alle scholen
samen werken circa 500
personeelsleden voor ongeveer
5.000 leerlingen. De scholen
liggen verspreid over vier
provincies, te weten Friesland,
Drenthe, Overijssel en
Gelderland. Het overgrote deel
van de scholen heeft een
katholieke oorsprong, en een
enkele school is oecumenisch.
De vormgeving van onze
identiteit is een interactief –
constructief proces, dat zich
richt op communicatie tussen
leerlingen, met een blik op
tradities. Door kinderen te laten
ervaren wat verhalen van
anderen met hun doen. En hoe
die verhalen hun eigen
levensverhaal beïnvloeden.
Daarbij staat centraal de
wisselwerking tussen 'wat vind ik
zelf ’, en 'wat betekent
hetgeen ik vind voor het
perspectief van samenleven
met anderen’.
Catent streeft naar groei van
de mens in al zijn facetten: van
zijn kennis, het vermogen om
die kennis toe te passen, en
van zijn persoonlijkheid. Dat
geldt zowel voor onze
leerlingen als voor onze
medewerkers. Onze
gedrevenheid daarbij is groot,
net zoals we een grote inzet
vragen van alle betrokkenen:
de leerkrachten, het
ondersteunend personeel, de
leerlingen, hun verzorgers en de
totale omgeving. Passie is
daarbij het sleutelwoord. Wij
hebben passie voor groei.
Catent staat voor ‘ontwikkelen
met passie’.
Meer informatie kunt u vinden
op www.catent.nl.

Als poolmedewerker van Catent heb je dezelfde rechtspositie als alle
leerkrachten van Catent. Je inzet is afwisselend en het leven als interim
leerkracht biedt je daardoor veel variatie.
Er zijn 34 scholen binnen Catent, elk met een eigen aanpak, cultuur en
sfeer. Daar kun je zelf veel van leren maar andersom zal ook van jou
worden geleerd. Als leerkracht in de pool kan je op alle scholen van
Catent worden ingezet.
We zoeken leerkrachten die:
- een afgeronde PABO-opleiding hebben;
- flexibel inzetbaar zijn;
- breed inzetbaar zijn in alle groepen en op alle Catent-scholen
(regulier, SBO, dalton, jenaplan, onderwijs anders etc.);
- goed weten om te gaan met onverwachte situaties en een stabiele
persoonlijkheid hebben;
- leergierig zijn en zich verder willen ontwikkelen;
- in staat zijn makkelijk en snel contact op te bouwen;
- in het bezit zijn van een rijbewijs, een auto ter beschikking hebben
en bereid zijn te reizen.
Je hebt een streepje voor als je:
- een academische PABO hebt afgerond;
- een master SEN hebt gedaan of hiervoor studeert, net als een
bevoegdheid tot bewegingsonderwijs;
- een specialisme hebt in werken in (meer-/drievoudige)
combigroepen en/of sterk in klassenmanagement; deskundig bent
op het gebied van gedrag en ervaring hebben in de bovenbouw.
Kortom, als je beschikt over een zekere 'senioriteit'.
Wij bieden je:
- betaling van een vast salaris per maand (schaal L10);
- werktijdfactor maximaal 0,8 fte met mogelijkheid om meer dagen
(tijdelijk en in overleg) ingezet te worden tot maximaal 40 uur per
week; een lagere werktijdfactor is ook bespreekbaar;
- benoeming voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste
benoeming bij gebleken geschiktheid;
- goede begeleiding en deelname aan bovenschoolse professionaliseringsactiviteiten en workshops;
- reiskostenvergoeding op basis van € 0,28 per kilometer;
- de mogelijkheid gebruik te maken van interne mobiliteit en te
solliciteren naar een baan op één van onze scholen.
Interesse?
Je kan kijken op www.catent.nl voor meer informatie over onze
organisatie. Heb je nog vragen over het werken in de pool, dan kun je
contact opnemen met Hanneke Appeldoorn, e-mail: info@catent.nl.

