Op het Mozaïek is iedereen uniek!
Basisschool het Mozaïek staat in het dorp Heeswijk en is één van de scholen van SKPO
Novum. Onze school heeft ongeveer 200 kinderen, verdeeld over 8 groepen en een
enthousiast en betrokken team. Wij willen kinderen optimaal voorbereiden op de
maatschappij voor morgen en ze goede ‘tools’ en bouwstenen meegeven voor een kansrijke
toekomst, want: ‘Goede bouwstenen vormen de basis’. Ben jij degene die hier samen met
ons zorg voor wil dragen en dus de collega waar wij naar op zoek zijn?

Het Mozaïek
zoekt met ingang van het schooljaar 2020-2021 een

Team-coördinator
(wtf 0,5)
Wij zoeken een collega die:
− Werkt vanuit passie en betrokkenheid
− Communicatief vaardig en daadkrachtig is (kritisch, transparant en concreet)
− Samen wil werken aan een stevige basis
− Mede zorgt draagt voor ontwikkelingen op school- en persoonlijk niveau
− Kan coachen/ begeleiden waar mogelijk en leiden waar nodig
− Handelings- en opbrengstgericht werken vanzelfsprekend vindt (kennis van en
ervaring met 4 D’s en EDI is een pré)
− Als lid van het MT visie en beleid van de school mede opstelt, uitdraagt en borgt
− Als aanspreekpunt kan fungeren voor team en ouders
− Flexibel is en bij voorkeur aanwezig zowel aan begin als einde van de week
Uitbreiding van uren door inzet als leerkracht/inzet werkwerkdrukmiddelen is
bespreekbaar.
Meer informatie is te vinden op www.mozaiekheeswijk.nl en voor eventuele vragen kun je
contact opnemen met Tamara Smits-Vloet, info@mozaiekheeswijk.nl.
Als je geïnteresseerd bent in deze vacature kun je reageren door uiterlijk vrijdag 20 maart
2020 een sollicitatiebrief met CV (in één document) via mail te sturen aan
rvanderburgt@skpo-novum.nl. Vermeld hierbij als onderwerp van je mail je voor- en
achternaam en ‘sollicitatie Het Mozaïek team-coördinator 0,5 wtf’.
Als je intern solliciteert, gebruik je het intern sollicitatieformulier om te reageren op een
vacature.

