De Westfriese Vrije School Parcival is per 1 augustus 2022 op zoek naar een

Bevlogen groepsleerkracht voor klas 5 (groep 7)
0 ,6 -0 ,8 fte

Waar ga je werken?
De Westfriese Vrije School Parcival in Hoorn is een levendige vrijeschool en volop in ontwikkeling. De school
heeft 225 leerlingen en een team van 23 medewerkers. Er zijn drie kleuterklassen en klas 1 t/m 6. Door de
kleinschaligheid kennen we elkaar goed en is de sfeer informeel en positief. De betrokkenheid van alle
teamleden bij school is groot. Ook ouders tonen graag hun verbondenheid met school. Het schoolgebouw is
karakteristiek en sfeervol en heeft een prachtig groen schoolplein. De Parcival heeft pas inspectiebezoek
gehad en valt onder het basistoezicht. Op onze school zitten geweldige kinderen uit Hoorn en omstreken.
De school maakt deel uit van Ithaka. Ithaka is een stichting met dertien vrije basisschool vestigingen in
Noord- en Zuid-Holland met ongeveer 300 medewerkers.

Wat ga je doen?
De vacature ontstaat doordat een collega minder gaat werken. Je werkt drie of vier dagen per week in klas 5.
Uiteraard bereid je lessen voor en geef je die. Nauw overleg met je duo hoort erbij. Zo werken jullie samen
en inspireren jullie elkaar. Natuurlijk bouw je volop mee aan vrijeschool onderwijs dat past bij deze tijd.

Wat vragen wij?
•
•
•

Bij voorkeur een afgeronde PABO-opleiding en ervaring in een hoger leerjaar;
Affiniteit met het vrijeschool onderwijs;
Een enthousiaste, flexibele en ontwikkelingsgerichte teamspeler.

Wat bieden wij?
Werken bij Ithaka is samen onderweg zijn. Daarbij is de reis minstens zo belangrijk als het doel. Wij bieden
een prettige en informele werkomgeving Bij de Parcival krijg je volop de kans vorm te geven aan mooi en
goed vrijeschool onderwijs en jezelf te ontwikkelen. Voor nieuwe collega’s is coaching beschikbaar.
Inschaling is in schaal LB CAO primair onderwijs.

Belangstelling?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Frank Merten, directeur, via mobiel 0612740970.
Je CV en motivatiebrief kun je uiterlijk 27 juni 2022 sturen naar fmerten@parcival-hoorn.nl . Deze vacature
staat gelijktijdig open voor medewerkers die al bij Ithaka werken en voor externe medewerkers. Hierbij geldt
dat interne medewerkers bij geschiktheid voorrang genieten.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 27 juni.

Voor meer informatie over de stichting: www.vsithaka.nl

