De LOVK zoekt met ingang van het nieuwe schooljaar
nieuwe medewerkers. Voor ligplaatsschool Het Zwanejong
in Dordrecht zijn er vacatures voor een (inval)leerkracht en
een mentor voor het afstandsonderwijs.
Bij de invulling van de functies zijn combinaties mogelijk.

Mentor (0,6 fte)
Leerkracht (0,2 fte)
Invalleerkracht (0,1 fte)
Algemene eisen
•	Je hebt hart voor het jonge kind in het algemeen en
voor schipperspeuters en -kleuters in het bijzonder;
•	Je hebt sterke pedagogische en didactische
vaardigheden;
•	Je kunt jezelf vinden in de christelijke identiteit;
•	Je hebt ruime ervaring in het PO en in het begeleiden
van kinderen en ouders;
•	Je bent in het bezit van een rijbewijs en een auto.
Persoonlijke kwaliteiten
•	Flexibiliteit;
•	Samenwerking;
•	Ontwikkeling.
Wat biedt de LOVK?
•	Een uitdagende en afwisselende baan waarin geen dag
hetzelfde is;
•	Een warm en ervaren team van professionals;
• Een innovatief digitaal leerlingvolgsysteem;
•	Een werkomgeving waar meedenken, mee-ontwikkelen
en meebeslissen vanzelfsprekend zijn.
De functies komen vacant per 1 augustus 2021.
Geïnteresseerden kunnen t/m 10 april een e-mail sturen met
motivatie en CV naar: directie@lovk.nl.
Selectie en uitnodigingen: week 16 en 17.
Gesprekken: 17 en 18 mei tussen 18.00 uur en 20.00 uur.

De stichting LOVK heeft als doel
het geven van onderwijs aan
varende kinderen op bijzonderneutrale, protestants christelijke
en rooms-katholieke grondslag.
Missie
De LOVK wil voor varende
kinderen van 3 tot 7 jaar het
recht op onderwijs dat zij hebben
zo goed mogelijk invullen. Dat
houdt in: rekening houden
met de specifieke situatie van
varende kinderen en hun ouders
en zorgen voor probleemloze
doorstroming naar het regulier
basisonderwijs.
Visie
De visie op goed onderwijs
is samen te vatten in de
kernwoorden relatie,
competentie en zelfstandigheid.
Omdat de kern van het onderwijs
door de ouders thuis wordt
gerealiseerd, legt de LOVK een
unieke relatie tussen thuissituatie
en lessituatie. Anders gezegd,
tussen opvoeding en onderwijs.
Op basis van missie en visie
heeft de LOVK haar strategisch
beleid voor de langere termijn
vastgesteld en dit vertaald in
strategische doelen.

www.lovk.nl

