In ons Evangelisch Kindcentrum de Olijfboom in Deventer, onderdeel van Stichting de Passie, bieden we
kinderen van 0-12 jaar een doorgaande ontwikkelingslijn.
Met ingang van het nieuwe schooljaar zoeken wij enkele

Leerkrachten midden/bovenbouw groep
(0,6 - 1,0 fte)
Door het vertrek van enkele collega’s en door zwangerschaps- en ouderschapsverlof, zijn er per 1 augustus
2022 meerdere vacatures in de midden/bovenbouw. Eén vacature voor drie of vier dagen is al beschikbaar
vanaf 1 juni 2022. We zijn op zoek naar een fulltimer en naar twee parttimers voor twee, drie of vier
dagen in de week.
Onze school – missie en organisatie
EKC de Olijfboom staat voor goed onderwijs, aandacht voor het individuele kind en voor liefde en passie
voor de Here God. Op onze school werken we thematisch, bij de kleuters ontwikkelingsgericht, stimuleren
we het onderzoekend leren en de talenten van de kinderen. Het werken met hoofd, hart en handen zijn
de drie doeldomeinen waar het onderwijs zich op richt. Daarnaast is het ons diepe verlangen dat de
kinderen hun leven bouwen op de rots Jezus Christus als hun levensfundament. Al onze medewerkers zijn
gedreven christenen die geloven dat God met elke leerling een uniek plan heeft.
De uitdaging
Wij zijn op zoek naar vakbekwame leerkrachten die…
● inzetbaar zijn in een midden/bovenbouwgroep 5 t/m 7;
● affiniteit en ervaring hebben met gedifferentieerd werken;
● in staat zijn een rustig en veilig pedagogisch klimaat te creëren.
Op verzoek kan voor deze vacature een functieprofiel worden toegezonden.
Jij bent een leerkracht die…
● Jezus Christus van harte volgt en vanuit overtuiging kiest om bij te dragen aan evangelischchristelijk onderwijs;
● een “drive” heeft om ieder kind tot zijn/haar recht te laten komen;
● ondernemend en besluitvaardig is;
Wij verwachten daarnaast dat je actief en meelevend lid bent van een christelijke (kerkelijke) gemeente
en lezen graag waarom je als christen werkzaam zou willen zijn in een Bijbelgetrouwe organisatie.
Wat wij bieden…
● de mogelijkheid je geloof actief in te zetten in je werk en bij te dragen aan de educatieve en
geestelijke vorming van kinderen;
● een jong, enthousiast team, dat kwalitatief goed onderwijs geeft en een prettig en rustig
pedagogisch klimaat schept;
● salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Primair Onderwijs. Salaris € 2.738 - € 4.206 bij een
fulltime dienstverband van 40 uur per week (Schaal L10), vakantiegeld 8% en 6,3%
eindejaarsuitkering;
● aandacht voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling, o.a. via studiedagen specifiek
gericht op evangelisch onderwijs;
● een contract voor een jaar, mogelijk met uitzicht op een vast dienstverband.
Ben je enthousiast over deze functie en wil je met volle overtuiging meewerken aan ons onderwijs? Stuur
dan uiterlijk 10 mei 2022 je motivatiebrief met CV aan naar de directeur, Renate de Jong, via
directie@ekcdeolijfboom.nl. Voor meer informatie kun je contact met haar opnemen via 0570 – 820 225.
Goed om te weten
Een geldig Verklaring Omtrent Gedrag is noodzakelijk bij indiensttreding.
Acquisitie naar aanleiding van bovenstaande vacature stellen we niet op prijs.

