Nunspeet, donderdag 24 maart 2022

________________________________________________________________________

Beste Pabo-3 studenten,
Door wat omstandigheden hebben we alsnog plaats voor een lio-stagiaire onderbouw in de
eerste helft van 2023. Daarom willen we kandidaten oproepen om te solliciteren. Het is geen
echt betaalde lio-plaats. Wel willen we een lio-vergoeding van € 1000,- aan jullie geven. Als
jullie nog contact met ons willen hebben, of de school willen bekijken, dan is dat mogelijk.
Wij zoeken een lio-stagiair(e) voor groep 4 (ong. 16-17 ll.) die deze groep vanaf begin februari,
tót de zomervakantie voor zijn/haar rekening wil nemen.
Aan het eind van deze “lio” word je die weken tot de zomervakantie gewoon naar norm
gesalarieerd.
Jullie kunnen de komende weken reageren.
We zijn van plan om de gesprekken met de geselecteerden in overleg met jullie te houden.

Wil je meer weten? Bel even of kom langs. Zie ook de blz. hierna.
Je kunt ook onze website bezoeken : www.ridderschool.nl
Gebruikersnaam: OuderRidder en wachtwoord: #Bezoeker2021

Ds. C. de Ridderschool
Jan van Vuurenstraat 15, 8072 ZJ Nunspeet
dir. J. den Hertog, Tel. 0341 – 25 68 28
E-mail: directie@ridderschool.nl

Wij hebben als missie:

“Om identiteit, veiligheid, kwaliteit en verscheidenheid”.
De eerste twee kernwaarden van onze missie bepalen een groot deel van ons handelen.
We willen werken vanuit het gezamenlijk zoeken en heenwijzen naar de Heere (identiteit) en
willen “onze kinderen” een warm pedagogisch klimaat (veiligheid) bieden.
Dat is een goede bedding voor de verdere ontwikkeling.
Dit mogen we ook ieder jaar opmerken. De school draait al vele jaren goed.
Denk je dat je hier past? Schrijf dan deze week de brief nog. Mag ook via de mail.
Graag voorzien van 3 referentiegevers: 1 kerkelijke, 1 van de Pabo en 1 van de laatste
leerschool. Ook (indien mogelijk) graag voorzien van het e-mailadres van deze drie, omdat
niet iedereen even goed telefonisch bereikbaar is in de korte tijd tussen het ontvangen van de
brief en de gesprekken.
De sollicitatiegesprekken plannen we in overleg met de kandidaten.
Wil je eerst contact? Bel of mail.

Welkom!

