Integraal Kindcentrum (IKC) de Toermalijn is onderdeel van Stichting Spring kinderopvang en
Stichting Akkoord openbaar basisonderwijs en biedt een leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van
0-13 jaar. Dit gezond IKC is gelegen in de wijk Op de Heide in Tegelen en onderschrijft de
uitgangspunten van het openbaar onderwijs. Kinderen ontwikkelen zich binnen IKC de Toermalijn in
kennis en persoon, groeien op in diversiteit, leren van en met elkaar en krijgen een brede oriëntatie op
de wereld. Er is aandacht voor goede basisvaardigheden zoals taal en rekenen. Daarnaast is er
aandacht voor gezonde voeding en leefstijl, kinderen kunnen er volop bewegen en komen in aanraking
met kunst en cultuur.
Akkoord!-PO is een stichting voor negen basisscholen in de regio Noord-Limburg. We zijn een lerende
organisatie met een duidelijk eigen gezicht, zowel in werkwijze als in visie en missie. Krachtig
vernieuwend onderwijs, wetenschappelijk onderbouwd, in sfeervolle leef- en leergemeenschappen, zijn
pijlers die Akkoord!-PO in het beleid en aanpak nastreeft. Alle scholen profileren zich duidelijk als
openbare scholen.
Wij zijn op zoek naar een:

Leerkracht LB (uren in overleg)
Dit ben jij: Als leerkracht schrijf je mee aan een hoofdstuk in het leven van je leerlingen. Jij opent de
deur voor de toekomst en bent het eerste gezicht in hun loopbaan. Taal, rekenen, begrijpend lezen en
wereldoriëntatie, jij kan alles overbrengen op de leerlingen, want jouw pedagogische skills zijn niet te
overtreffen.
Wat heb je nodig?
● Je beschikt over een PABO-diploma (of bent bezig met de afrondende fase);
● Je hebt een passie voor het onderwijs en wil deze graag overbrengen op jouw leerlingen;
● Je hebt al ervaring in het onderwijs (dit mogen ook stage-ervaringen zijn).
Wat bieden wij?
● Een tijdelijke arbeidsovereenkomst in de vervangerspool van de Toermalijn.. De werktijdfactor is
bespreekbaar;
● Salariëring conform de CAO primair onderwijs en een extra arbeidsmarkttoelage.
Ben jij deze enthousiaste leerkracht? Marjan Stappers, directeur van de Toermalijn gaat graag
met je in gesprek! Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je bij haar terecht
(telefoonnummer: 077-3735345). Voor vragen omtrent de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Taan
de Lizer, HR adviseur (telefoonnummer: 077-8500029).
Solliciteren Indien je interesse hebt in deze uitdaging dan nodigen wij jou van harte uit te solliciteren
naar de functie van leerkracht. We zien jouw sollicitatiebrief voorzien van een Curriculum Vitae graag
tegemoet via personeelszaken@akkoord-po.nl

