Delta Scholengroep verbindt 25 PO-scholen verspreid over de gemeenten
Arnhem, Rheden, Renkum, Oost-Gelre en Berkelland. Onze scholen verzorgen
onderwijs voor bijna 6000 kinderen die in hun leerproces worden begeleid
door ruim 600 medewerkers. Delta Scholen hebben een eigen gezicht, zijn
geworteld in een eigen traditie en omgeving, maar vormen een solidair verbond
van kennis, ervaring en ambitie op het gebied van primair onderwijs.

VACATURE

Margarethaschool
Graslaan 97b
6833 CE Arnhem
Tel: 026-3216670
Email: info@margarethaschool.nl

WIE ZIJN WIJ?
De Margarethaschool is een gemengde katholieke school, met het predicaat ‘excellente school’
op het profiel sport en bewegen. Alle kinderen krijgen 3 keer per week bewegingsonderwijs
aangeboden. Daarnaast organiseren we een ruim aanbod naschoolse sportactiviteiten.
De school neemt een centrale plaats in de wijk Malburgen in Arnhem in.
Als school zijn we meer dan een plek om te leren. Het bieden van een veilig pedagogisch
klimaat voor onze leerlingen zien we als één van onze belangrijkste kerntaken. Als school zijn
we sterk in het onderhouden van relaties met kinderen, ouders, de buurt en maatschappelijke
organisaties.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:
Binnen ons team is per direct ruimte voor een:

Vakleerkracht Sport en Bewegen
(WTF 0,6000 ma-di-do)

Het gaat hierbij om een tijdelijke aanstelling tot aan de zomervakantie.
Wij zoeken naar een enthousiaste collega die:
• affiniteit heeft met onze leerlingpopulatie;
• een Alo-opleiding heeft;
• gedifferentieerd kan lesgeven;
• organisatietalent is nodig;
• een professionele houding heeft;
• enthousiast en betrokken is.
Wij bieden:
• een eigen sporthal met 2 zalen;
• veel materiaal aanwezig in de zalen;
• team van 2 sportdocenten;
• een groot aantal stagiaires van Alo en Cios.
Meer informatie over onze school is te vinden op de website:
http://www.margarethaschool.nl
Enthousiast?
Wij ontvangen graag zo spoedig mogelijk een korte motivatiebrief met CV op:
l.oldenordkamp@margarethaschool.nl t.a.v. dhr. Lars Olde Nordkamp.

