Profiel- en
Situatieschets

OMDAT IEDER KIND TELT!

Werving en selectie leerkrachten
Stichting CPOV e.o. - vervangingspool
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Informatie rondom de werving van leerkrachten vervangingspool
Het bestuur van Stichting CPOV e.o. is voor de vervangingspool per 1 augustus 2020
op zoek naar leerkrachten (0,4 tot 1,0 fte) voor het schooljaar 2020-2021.
Het CPOV
De organisatie CPOV telt 13 scholen. In Veenendaal kennen we 10 scholen voor regulier
basisonderwijs en 1 SBO-school en in Ochten 1 school en in Zetten 1 school voor regulier
basisonderwijs. Ongeveer 350 medewerkers geven onderwijs aan circa 3500 kinderen.
De vier zekerheden
1.
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van CPOV zijn:
Christelijk onderwijs voor ieder kind!
Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind!
Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie!
Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking!

Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, verbinding, plezier en passie.
Deze zekerheden en waarden zijn in onze strategische koers 2019-2023 nader
uitgewerkt tot een plan, waarin meetbaar, merkbaar en zichtbaar wordt gemaakt waar
we de komende vier jaren voor staan. Meer informatie over de stichting is op onze
website te verkrijgen: www.cpov.nl.
Missie & Visie
CPOV heeft als doel het verzorgen van goed, toegankelijk en veelzijdig, christelijk
onderwijs in de regio Veenendaal, Ochten en Zetten. Wij willen dat kinderen met plezier
naar school gaan, daar graag leren, zich competent voelen en geloven in eigen
kwaliteiten. Bovendien willen we dat onze leerlingen de scholen verlaten met goede
resultaten en naar vervolgonderwijs gaan dat past bij hun mogelijkheden. Wij hebben
oog voor brede talentontwikkeling. Zo kunnen kinderen worden wie ze zijn en uitgroeien
tot waardevolle mensen, die ieder naar eigen vermogen bijdragen aan de samenleving.
Deze missie wordt vertaald in onze visie. Ieder kind heeft unieke talenten. We delen
binnen CPOV dezelfde visie op onderwijs, geënt op Bijbelse waarden en normen en
vinden het belangrijk dat ieder kind naar eigen kunnen presteert.
Wij zoeken een collega die de vervangingspool komt versterken; ben jij iemand
die…:
• een Protestants-Christelijke levensovertuiging heeft en bewust meeleeft met een
kerkelijke gemeenschap;
• zich herkent in en wil aansluiten bij onze visie op onderwijs;
• een pedagogisch klimaat schept waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd
voelen;
• handelingsgericht en opbrengstgericht kan werken;
• proactief communiceert met ouders;
• werkzaam wil zijn voor alle scholen en onderwijsvormen binnen de stichting;
• breed inzetbaar is qua groepen en in ruime mate (flexibel) beschikbaar gedurende
de week.
…dan word jij misschien wel onze nieuwe collega!
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We bieden je:
• een benoeming vanuit de vervangingspool met op termijn zicht op formatieve
plaatsing;
• een stamschool, waarbij je wordt ondersteund bij het uitoefenen van je functie;
• een omgeving waar je jezelf mag zijn en je jouw talenten verder kunt ontwikkelen;
• scholen die uitgaan van de mogelijkheden van de leerlingen;
• enthousiaste en collegiale teams die werken aan goed onderwijs;
• goed georganiseerde scholen, gebruikmakend van actuele methoden en materialen.
Praktische informatie en procedure
Nadere of algemene informatie wordt graag verstrekt door André van der Blom,
personeelsfunctionaris, tel. 0318-519076.
Heb je interesse in deze vacature, stuur dan je motivatiebrief en CV aan het bestuur van
de stichting CPOV. Bij voorkeur ontvangen we die per e-mail via solliciteer@cpov.nl.
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