Profiel organisatie
De VCO Midden- en Oost-Groningen is een vereniging met 20 Christelijke basisscholen in
Midden- en Oost-Groningen met een vaste invalpool. Vanwege de toename van het aantal
langdurige vervangingen (langdurige ziekte, zwangerschapsverlof en
ouderschapsverlof) zoeken wij uitbreiding van de vaste invalpool.
Rond de 2500 leerlingen bezoeken onze scholen en er zijn ca. 270 personeelsleden
werkzaam. Daarnaast participeren wij in twee samenwerkingsscholen. De scholen van de VCO
Midden- en Oost-Groningen zijn betrokken levensgemeenschappen van mensen waar alle
kinderen en hun ouders van harte welkom zijn!
Wanneer kinderen en ouders welkom zijn, betekent dit dat er goed voor de kinderen en de
ouders wordt gezorgd. Aandacht en vertrouwen zijn hierbij essentieel en vanuit dit warme
welkom willen we talenten van leerlingen ontdekken en hen begeleiden in hun groei tot
zelfbewuste en verantwoordelijke mensen die in een steeds veranderende wereld willen
blijven leren.
De scholen van de VCO staan voor het geven van eigentijds onderwijs, dit is de kerntaak.
Maar dit maakt ons nog niet ‘bijzonder’. Bijzonder wordt het wanneer we het geven van
onderwijs koppelen aan het feit dat we dit doen vanuit onze christelijke waarden en vanuit
persoonlijke betrokkenheid van iedereen die bij de VCO hoort.
We vinden het belangrijk dat elk kind leert dat ieder mens gelijkwaardig is. Sfeer, veiligheid
en extra zorg voor de kinderen die dat nodig hebben, zijn op onze scholen vanzelfsprekend.
We willen kinderen leren respect te hebben voor elkaar, voor andere culturen in onze
samenleving en de wereld om hen heen. Kortom: we willen kinderen leren hoe mens te zijn
op aarde.
Het is onze overtuiging dat onze medewerkers voor de ontwikkeling en het leren van
kinderen het verschil maken.

Daarom zoeken wij leerkrachten (m/v) die niet alleen onderwijzen in wat ze
weten, maar ook in wie ze zijn.
We zoeken groepsleerkrachten die de leerlingen uitdagen, die motiveren en boeien. Die
creatief en didactisch sterk zijn en in staat om een veilig pedagogisch (leer)klimaat te creëren.
Die een prima klassenmanagement hebben en zelfbewust en met humor voor de klas staan.

Wij vragen van deze nieuwe collega, dat hij/zij:
 De christelijke grondslag van de vereniging onderschrijft;
 Breed en flexibel inzetbaar is binnen diverse scholen van VCO Midden en Oost
Groningen, maar ook bij de samenwerkingspartners VCOG en Perspectief;
 (Binnen enkele maanden) in het bezit is van het diploma Leraar Basisonderwijs;
 Pedagogisch en didactisch bekwaam is en zich wil blijven ontwikkelen;
 Structuur kan bieden, goed kan organiseren en consequent en duidelijk is, maar ook
kan relativeren;
 Een goede relatie weet op te bouwen met leerlingen en kan reflecteren op eigen
handelen;
 Mee vorm geeft aan onze leer- en leefgemeenschappen.

Wij bieden:
 Een afwisselende baan waarin je jezelf kunt blijven ontwikkelen;
 Een tijdelijk contract voor de periode van vervanging.
 Een prettige werkomgeving waar je je gekend voelt;
 Coaching en begeleiding door ervaren onderwijsprofessionals;
 Korte lijnen met de scholen en de coördinator van de invalpoule;
 Een salaris conform de CAO Primair Onderwijs.
Contact:
Ben jij een leerkracht die met passie voor de klas staat en weet je goed aan te sluiten bij de
individuele behoefte van de leerlingen? Solliciteer dan nu!
Stuur je cv en motivatiebrief naar:
VCO Midden- en Oost-Groningen
t.a.v. mevrouw A. Boer,
E-mail: info@vcomog.nl
Heb je vragen, neem dan contact op met Ivonne Piers: 0597-850081.
Graag lezen wij in je brief waarom je solliciteert, wat je bijdrage zal zijn voor het
christelijk onderwijs en waarom je bij onze organisatie past.
Zie onze website voor meer informatie over onze scholen
www.vco-middenenoostgroningen.nl

