
Onze juf Sietske, juf Eline en juf Marlinda zijn zwanger. Zij gaan vanaf januari met zwangerschaps- en bevallingsverlof en
daarom zijn we voor CBS Het Baken in Werkendam op zoek naar een aantal bevlogen leerkrachten. We zoeken een:

Leerkracht voor groep 2 (wtf 0.925)
Leerkracht voor groep 6 (wtf 1.0)
Leerkracht voor groep 8 (wtf 1.0)

Wil �� ��r�e� �p �e� �h���t��i�k� ��h�o� ���r �e ��r���ar���
VE��R���E�-ON���K���EN -BE���C���GE�
ce��r��� �ta��, pa� ��n �� �e k��� �n �o�l����e�r!

(Ook wanneer je een gedeelte van één van deze vacatures wilt invullen, vragen wij je zeker te reageren.
Heb je op dit moment elders een vaste baan, schroom dan niet om te solliciteren: vaste benoemingen binnen

Vereniging De Stroming zijn mogelijk!)

CBS Het Baken is een school:
● waar gewerkt wordt vanuit een christelijke levensovertuiging;
● waar een enthousiast team werkt bestaande uit 30 vrouwen en maar liefst 8 mannen, die jou graag begeleiden

om je zo snel mogelijk thuis te voelen bij ons op school
● waar gewerkt wordt met 16 groepen en Het Leerplein (plusklas) en De Werkplaats (doe-klas)
● die aan het doorontwikkelen is naar een Kindcentrum
● waar op sociaal-emotioneel gebied gewerkt wordt vanuit de Kanjerdidactiek
● waar binnen de kleuterbouw gewerkt wordt vanuit Basisontwikkeling
● waar de professionele cultuur gestalte krijgt door: *te werken vanuit een levende visie en missie, *te werken aan

eigenaarschap, *elkaar feedback geven, *als team te blijven ontwikkelen, *besluiten (waar mogelijk) nemen
binnen het bouwoverleg en *door het afleggen van collegiale consultaties

● waarin een fijne en constructieve sfeer heerst

Wat verwachten we van jou:
● een bewuste keuze voor christelijk onderwijs
● een PABO-diploma in je bezit
● enthousiasme en ambitie
● teamspirit
● didactisch goed onderlegd
● vorm kunnen geven aan Passend Onderwijs
● in bezit van Kanjer-licentie of de bereidheid om op termijn de Kanjertraining te gaan volgen
● ict vaardig

Wil je meer over onze school te weten komen, neem dan een kijkje op onze website:
www.hetbaken-werkendam.nl

Bij vragen: bel of mail gerust met onze directeur Johan Nieuwkoop (0183-501486 of
directie.hetbaken@destroming.eu).

Je bent van harte welkom om vrijblijvend kennis met ons te maken en alvast een beschuitje
te eten op dinsdagavond 28 september tussen 19.00-21.00 uur.

Je schriftelijke sollicitatie met CV en een heldere onderbouwing kun je tot 5 oktober 2021
sturen naar het volgende e-mailadres: directie.hetbaken@destroming.eu

We k����n e����r u�� �� jo� �� o�t����en �� �� we���c�� t� �e�w����me� ��s
ni��� �e�m���!
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