‘kind mogen zijn om groot te kunnen worden’
Vrije basisschool De Regenboog
Mimosaplein 1
5643 CJ Eindhoven

Ben jij op zoek naar een interessante uitdaging?

wij zijn op zoek naar enthousiaste en kleurrijke collega’s

Wie zijn we?
De Vrije basisschool De Regenboog in Eindhoven-Zuid.
Wij verdiepen ons in de bron, kijken naar kinderen en bieden vrijeschool-onderwijs aan, dat aansluit
bij wat de kinderen in deze tijd vragen.
We stellen ons als doel ieder kind zo te begeleiden dat hij/zij de eigen potenties kan laten uitgroeien
tot fysieke, sociale, emotionele en intellectuele vaardigheden, waarmee hij/zij als lid van de
maatschappij een eigen bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling ervan.
Door de sterke groei, zijn wij inmiddels op twee locaties in Eindhoven-Zuid gehuisvest.

Wij hebben meerdere vacatures.
Per direct zijn wij op zoek naar:

groepsleerkracht groep 8
•
•
•
•

wtf 0.3
Je dient in ieder geval op de woensdag beschikbaar te zijn.
De tweede dag in overleg te bepalen. (Bij voorkeur de dinsdag (dan gymbevoegdheid gewenst) of
de donderdag)
Informatie kun je inwinnen bij Linda Verhezen
(bouwcoördinator bovenbouw/leerkracht groep 8)
M 06 38 75 35 54
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groepsleerkracht groep 4
•
•
•

0.2 wtf
Op woensdag.
Informatie kun je inwinnen bij Sanne van Sas
(bouwcoördinator middenbouw/leerkracht groep 4)
M 06 42 33 72 78

Voor beide vacatures geldt:
•
•

ingangsdatum: zo spoedig mogelijk;
Het betreft een benoeming tot de zomervakantie 2018.

Wil je reageren?
Je sollicitatiebrief, inclusief CV, kun je mailen naar Jan Maarten Brommersma (interimdirecteur)
M 06 11 00 45 87 / E jan.maarten.brommersma@dyade.nl
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