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CBS De Akker - Schoolstraat 11a - 2161 HB Lisse - 0252-413099 - info@deakkerlisse.nl

Op De Akker in Lisse:
 komen bijna 300 kinderen, verdeeld over 12 groepen, voornamelijk afkomstig uit de
Gereformeerde Gemeenten.
 geven we les in een karakteristiek schoolgebouw, dat is gebouwd in 1905,
maar volledig gerenoveerd en up-to-date ingericht; 113 jaar, maar nog piepjong dus!
 hebben we fraaie schoolpleinen die in 2015 opnieuw zijn ingericht met uitdagende
speeltoestellen.
 werken we met een enthousiast en gemotiveerd team,
dat richting wil geven aan haar doen en laten door de volgende kernwaarden:
 vertrouwen
 verantwoordelijkheid
 groei
 balans
 bezieling
 werken we met recente methoden en materialen.
 hebben we aandacht voor ICT en Zorg.
 vormen de volgende items de speerpunten van onze schoolontwikkeling:
 begeleiding plus-leerlingen
 Engels in álle groepen
 invoering nieuwe methode Nederlandse taal
 zijn Teamoverleg en Collegiale Consultatie een wezenlijk onderdeel van ons werk.

We zoeken een Leerkracht in Opleiding (LIO):





per 7 januari 2019 of zo spoedig mogelijk daarna.
voor 4 dagen per week.
voor de instroomgroep, die les heeft op maandag, woensdag en vrijdag én
in verband hiermee zijn/haar beroepsgerichte afstudeeropdracht óók bij ons uitvoert!

Als LIO:
 krijg je, conform de CAO-PO, 50% van LA-1 uitbetaald.
 krijg je een tijdelijke benoeming tot de zomervakantie 2019.
 heb je een pré wanneer er voor het schooljaar 2019-2020 een vacature in de onderbouw
ontstaat.
 kun je rekenen op adequate ondersteuning en begeleiding.

We zijn op zoek naar kandidaten die:





het reformatorisch onderwijs uit overtuiging willen dienen.
aantoonbare pedagogische eigenschappen bezitten.
beschikken over een positieve inzet.
Voldoende studiepunten hebben om hun LIO-stage te kunnen beginnen.

Kortom: ben je ● enthousiast, ● principieel en ● kindgericht? Solliciteer dan vandaag nog!

Wie meer wil weten, kan:
 contact opnemen met dhr. G. Romijn, directeur, 06-51832868 of 0252-413099.
 een kijkje nemen in onze schoolgids, op de website www.deakkerlisse.nl.
 vanaf 7 mei een kennismakings- of oriëntatiebezoek brengen aan onze school.
Dit wordt zeer op prijs gesteld.

Stuur je sollicitatie uiterlijk 17 mei 2018
 ter attentie van het bestuur.
 naar het schooladres: Schoolstraat 11a, 2161 HB Lisse
 naar het e- mailadres: info@deakkerlisse.nl.

In Lisse zie je ze groeien

óf

