Vacaturemelding
Leerkracht groep 7-8
7 april 2022

Leerkracht Bonnerschool
Per direct zijn wij op zoek naar een leerkracht voor groep 7-8 voor twee dagen per week
(maandag en dinsdag) voor de Bonnerschool in Gieten tot waarschijnlijk het einde van het
schooljaar. Wegens ziektevervanging is dit een tijdelijke plek, maar binnen onze flexpool is er
plek om te blijven. En wellicht ontstaat er wel een reguliere plek op één van de andere scholen
na de zomervakantie.
De Bonnerschool is een openbare basisschool met ongeveer 100 leerlingen verdeeld over vijf
groepen.
Meer informatie over de school vind je op www.bonnerschool.nl en over de stichting
op: www.primah.org
Ben jij of ken jij iemand die het leuk vindt om twee dagen per week les te geven aan groep 7-8,
dan horen we het graag.
Mocht je meer willen werken dan twee dagen, neem dan vooral contact op met Cisca Oenema,
beleidsmedewerker P&O. Cisca vertelt je graag over de mogelijkheden voor uitbreiding van
uren op andere scholen binnen de stichting of werken in de flexpool waarbij je een contract
krijgt voor een vast aantal dagen per week invalwerk. Je kan haar bereiken via
ciscaoenema@primah.org of 0592-333806.
Werk je nu bij een ander onderwijsbestuur en wil je dit graag tijdelijk erbij doen? Je kan wat ons
betreft ook gedetacheerd worden vanuit je huidige werkgever naar ons toe.
Contact opnemen met:
Als je meer informatie wilt over de vacature of de school, dan kan je contact opnemen met Jelle
Elzinga, directeur Bonnerschool. Je kan mailen naar directie.bonnen@primah.org of bellen naar
06-43021458.
Belangstelling voor de vacature kun je tot en met 21 april 2022 kenbaar maken door je CV en
motivatie te sturen naar Cisca Oenema, beleidsmedewerker P&O van Stichting PrimAH via
vacature@primah.org.
Omdat de vacature per direct beschikbaar is, is het mogelijk dat we bij een enthousiaste reactie
direct contact met je opnemen en een gesprek inplannen. We wachten daarmee niet tot 22 april
tot alle reacties binnen zijn. Is deze baan precies wat voor jou, wacht dan vooral niet langer,
maar bel of mail meteen even naar ons. Het zou jammer zijn als iemand je voor is. Misschien
kunnen we je dan volgende week bij PrimAH verwelkomen!

