De scholen van De Mare geven met elkaar vorm aan de toekomst. Een samenspel van diversiteit. Net zoals
ieder kind anders is, is iedere school en ieder tijdperk anders. De mensen van De Mare zijn kleurrijk en
verschillend, tegelijkertijd is er eenheid. Ons belangrijkste doel is het ontwikkelen van kinderen. De Mare wil
zichzelf ook blijven ontwikkelen. We zijn een lerende organisatie en dat wil zeggen dat alle medewerkers
worden gestimuleerd om hun hele loopbaan te groeien.
Voor onze onderwijsteams obs De Vogelaar, Brede school Kwintijn, Wijhe-Wesepe (obs De Wije), OlstWelsum (obs Dijkzicht) en de PONFlexpool is De Mare voor het schooljaar 2022-2023 e.v. nog op zoek naar:

leerkrachten en/of onderwijsassistenten (wtf. 0,5 - 1,0)
Als nieuwe collega maak je bij ons elke dag het verschil in de klas. Jij bent voor kinderen de reden dat zij met
plezier naar school gaan. Zoek jij een inspirerende en uitdagende werkomgeving, twijfel dan niet en
solliciteer dan nu bij De Mare!
Wij bieden jou
▪ Een werkomgeving waarin naast de reguliere vakken veel aandacht wordt besteed aan
talentontwikkeling;
▪ Een uitstekende werksfeer met een collegiaal team om mee samen te werken;
▪ Een professionele werkomgeving waarin eigen ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden worden
gestimuleerd;
▪ Kinderen die met veel plezier naar school gaan en die staan te springen om met jou aan de slag te gaan;
▪ Een vast dienstverband of uitzicht daarop, afhankelijk van je arbeidsverleden.
Als leerkracht die uitstekend bij ons past…
▪ heb je de reguliere bevoegdheid voor het primair onderwijs;
▪ heb je hart voor het openbaar onderwijs;
▪ ben je breed inzetbaar en denk je in kansen en mogelijkheden;
▪ heb je affiniteit en ervaring met het werken met minimaal vier leeftijdsgroepen;
▪ ben je een enthousiaste, nieuwsgierige en toegankelijke collega;
▪ heb je passie voor het ontwikkelen van talenten van kinderen;
▪ heb je sterke communicatieve vaardigheden;
▪ ben je een goede gesprekspartner op verschillende niveaus.
Als onderwijsassistent die uitstekend bij ons past…
▪ heb je de bevoegdheid van onderwijsassistent of pedagogisch medewerker;
▪ vind je het leuk om onze leerkrachten te ondersteunen door zelfstandig gevarieerde
onderwijsondersteunende taken te verrichten;
▪ beschik je over praktische en organisatorische skills waarmee je leerlingen structuur biedt en collega’s
ontzorgt;
▪ heb je ervaring met het begeleiden/sturen van een groep kinderen tijdens het (zelfstandig) werken;
▪ heb je een flexibele instelling;
▪ heb je kwaliteit om een positief pedagogisch klimaat in de school te borgen;
▪ reflecteer je constructief op je eigen handelen;
▪ kun je goed samenwerken met collega’s.

Informatie en solliciteren
Bel voor aanvullende informatie over deze vacature met B. (Benny) Vis, stafmedewerker P&O van De Mare op
het telefoonnummer 0572-347293. Liever direct solliciteren? Stuur dan je motivatiebrief met actueel cv
naar De Mare, t.a.v. de heer B. Vis, p/a b.vis@de-mare.org. Je sollicitatie dient uiterlijk vrijdag 10 juni
aanstaande om 12.00 uur in ons bezit te zijn. De eerste kennismakingsgesprekken zullen plaatsvinden op
woensdag 15 juni a.s. in de middag- en (zo nodig) avonduren.

Met jouw sollicitatie geef je ons toestemming je gegevens tijdelijk op te slaan en te gebruiken ter beoordeling van je
profiel, kennis en ervaring. Na invulling van de vacature verwijderen wij jouw gegevens binnen 12 maanden.
Voor indiensttreding is overleg van een VOG, niet ouder dan 6 maanden voor ingangsdatum van het dienstverband,
vereist. De vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben voorrang op externe
kandidaten. De gesprekken zullen op het bestuursbureau van De Mare plaatsvinden. Acquisitie n.a.v. deze vacature
wordt niet op prijs gesteld.

