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 450
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 interactiefconstructief 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 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.

Het bestuur van Catent zoekt per 1 maart 2019 (vanwege
zwangerschapsverlof) voor haar basisschool ‘t PuzzelsTuk te Tuk
een:
Groepsleerkracht voor groep 4/5, wtf 0,4 (ma en di)
’t PuzzelsTuk is een kleine, sfeervolle dorpsschool in de kern Tuk.
Samen met de ouders werkt het team aan de ontwikkeling van alle
kinderen. Wij vinden het belangrijk om een veilige sfeer te creëren
waarin kinderen zich zo optimaal kunnen ontwikkelen.
Jouw profiel:
• Je bent pedagogisch zeer sterk
• Je zet het kind centraal en past daar je onderwijs op aan
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
• Je kan goed samenwerken
• Je bent enthousiast, zelfstandig en gedreven
• Je kan werken vanuit een goed klassenmanagement
Wij bieden:
• Een school waar kinderen zich prettig en veilig voelen
• Een school waar ouders betrokken zijn
• Enthousiaste collega’s
• Tijd voor administratie vanuit de werkdrukgelden
• Goede en prettige begeleiding
• Mogelijkheid tot langdurige vervanging na de zomervakantie

Voor verdere informatie over de functie kunt u terecht bij de
directeur van de school, dhr. Age-Jan Hut. Hij is bereikbaar via:
0521-854397 en directie.puzzelstuk@catent.nl.
Wilt u reageren op deze vacature, schrijf dan uw sollicitatiebrief
vóór 25 februari 2019. U kunt (bij voorkeur) per email reageren op:
directie.puzzelstuk@catent.nl
De gesprekken vinden plaats op maandag 25 februari en/of
dinsdag 26 februari (na schooltijd).

