Voor de klas?

Ga ervoor bij SOPOH!

Het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer zoekt

Enthousiaste toekomstige leerkrachten
M/V
mensen die de PABO deeltijdopleiding willen gaan volgen

Ben jij die kindgerichte, inspirerende, communicatief ingestelde duizendpoot met
organisatietalent? Hebben verschillende mensen al gezegd dat je eigenlijk leerkracht zou
moeten zijn?
Dan is dit het moment om de kans te grijpen en daar invulling aan te geven!
SOPOH wil mensen de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen tot leerkracht. Dat
kan in combinatie met het werken als onderwijsassistent of leraarondersteuner. De
kosten van de studie worden door SOPOH betaald, de tijd (ongeveer 30 uur per week)
investeer je zelf. We hebben een goede samenwerking met Inholland Haarlem en de HS
Leiden, naast hun standaard begeleiding zal SOPOH extra begeleiding bieden.
Meer informatie over dit traject kun je opvragen via info@sopoh.nl. Daarnaast kun je
natuurlijk voor meer informatie kijken op de website van de PABO deeltijdopleiding
(Haarlem of Leiden), ook voor de benodigde vooropleiding.
De open dagen zijn een must om je te oriënteren. (13 oktober in Leiden, 31 oktober in
Haarlem).
De toekomstige leerkracht die wij zoeken is iemand die:
• Plezier heeft in het omgaan met kinderen;
• Energie krijgt van lesgeven;
• Zich wil ontwikkelen tot een goede allround leerkracht;
• Een goed doorzettingsvermogen heeft;
• Een teamplayer is;
• Stressbestendig en flexibel is;
• Tijdens de studie wil starten met werken als
onderwijsassistent/leraarondersteuner.
Op dit moment willen wij met 10 toekomstige leerkrachten van start gaan, bij voorkeur
wordt jouw opleiding per 1 februari 2019 gestart.
Je kunt jouw sollicitatie, voorzien van een duidelijke motivatie en aangevuld met uw
actuele CV, per e-mail sturen naar Angelique.vankeulen@sopoh.nl o.v.v. toekomstige
leerkracht. Reageren kan tot 26 oktober. Interne medewerkers genieten bij gelijke
geschiktheid en een positieve referentie van hun directeur de voorkeur.

