De Stichting Archipel Scholen omvat alle openbare scholen op Walcheren. Archipel
Scholen werkt vanuit de volgende kernwaarden: kindgericht, toekomstgericht,
resultaatgericht, maatschappijgericht en samenwerkingsgericht.

Binnen Archipel Scholen hebben wij regelmatig plaats voor

Leerkrachten in de invalpool (B2-pool)
Leerkrachten in de A-pool
Leerkracht A-pool:
Als leerkracht in de A-pool word je voor een bepaald aantal uren (in overleg) in dienst
genomen van Archipel Scholen. Dit betekent dat je elke maand verzekerd bent van
salaris. In eerste instantie word je als invaller ingezet binnen Archipel Scholen. Mochten er
binnen Archipel Scholen onvoldoende vervangingsuren beschikbaar zijn, dan kan je deze
uren worden ingezet bij een ander bestuur in de buurt.
Leerkracht invalpool (B2-pooler):
Via het Transfercentrum Primair Onderwijs Zeeland (TCOZ) kan je als invaller (B2-pooler)
worden ingezet op al onze scholen op Walcheren, in alle groepen, op diverse dagen en
tijden. Dit is een leuke manier om kennis te maken met de diversiteit aan scholen, die
onder Archipel vallen.
Voor zowel een B2-pooler als een A-pooler is dit vaak dé manier om aan een vaste baan te
komen!
Jij:
●
●
●
●
●
●
●
Wij:
●
●
●
●

bent verantwoordelijk, zelfstandig en representatief
hebt plezier in het werken met kinderen van diverse leeftijden
bent flexibel, communicatief vaardig en kan goed samenwerken
kunt kinderen inspireren en uitdagen
hebt humor en optimisme als eigenschappen
wil werken vanuit de visie van onze organisatie
bent in het bezit van een relevant diploma

bieden een prettig, open, professioneel schoolklimaat.
zijn een organisatie in beweging
bieden goede arbeidsvoorwaarden, volgens de CAO-PO
een effectieve bovenschoolse structuur

Inlichtingen:
Bovenstaande is een globale schets van het werken bij Archipel Scholen. Mocht je meer
willen weten, dan kan je bellen met het stafkantoor van Archipel Scholen: 0118-493150.
Onze medewerkers staan je graag te woord. Je vraag mailen kan ook, dit kan via:
info@archipelscholen.nl.
Solliciteren:
Als bovenstaande al voldoende reden voor jou is om te solliciteren, dan kan dat via
sollicitatie@archipelscholen.nl.

