De ESV zoekt m.i.v. maart 2019 enthousiaste leerkrachten voor:


groep 4, 5 en 6 woensdag, donderdag en vrijdag
uit te breiden naar WTF 1,000 d.m.v. begeleiding van leerlingen/ inval



muziekonderwijs in groep 1 t/m 8 (werktijden in overleg) WTF 0,2000



invalleerkrachten WTF 0,2000 - 0,4000

Wat biedt de ESV jou als leerkracht:







Een school met 235 leerlingen waar je jouw kennis, ervaring en ideeën kunt gebruiken bij de
ontwikkelingen van zowel de (nieuwe) lesmethodes als de individuele ontwikkelingen van het
kind,
Een school in hartje Gelderland in een zeer rustige en groene woonwijk op korte afstand van
het winkelcentrum en op 7 minuten lopen van Intercity Station Ede-Wageningen,
Het huidige team is een hardwerkend en ervaren team leerkrachten met daarnaast veel
betrokken en actieve ouders,
De ESV is een neutraal-bijzondere basisschool in Ede. Wij kiezen voor klassikaal onderwijs,
waarbij er ruimte is voor werken op drie niveaus, waarmee rekening wordt gehouden met de
individuele onderwijsbehoefte van de leerling,
De ESV investeert al jaren in vakleerkrachten voor de vakken gymnastiek, muziek en Engels,
Uitzicht op een vaste aanstelling bij wederzijdse tevredenheid.

Wie past er bij de ESV:







Een sterke en opgewekte persoonlijkheid,
Iemand die breed georiënteerd is en flexibel van aard,
Een enthousiast en collegiaal persoon die vernieuwende ideeën heeft over onderwijs,
Een leerkracht die digitaal vaardig is,
Vanzelfsprekend ben je communicatief en sociaal ingesteld en je weet goed met de veeleisende
ouders van nu om te gaan,
Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal.

Wij kijken uit naar je motivatiebrief en CV waarin je aangeeft met welke talenten jij het bestaande team
komt versterken. Je kunt je reactie voor 7 januari 2019 sturen naar directie@esvede.nl t.a.v. M.G.S.
(Martin) Roes. Voor vragen kunt u altijd bellen naar 0318-615959 / 06-24810444
Een proefles en een referentencheck maakt deel uit van de procedure.

