Informatie voor leerkrachten

Inleiding
Deze korte informatiefolder is bedoeld voor leerkrachten die willen werken bij Stichting
PCOU. Er zijn diverse mogelijkheden als je bij Stichting PCOU een contract krijgt.
We zijn op zoek naar die leerkracht die flexibel wil instappen in onze organisatie!
Contract
Als je bij ons in dienst bent, dan kun je op verschillende manieren worden ingezet. Dit
kan zijn op formatie of in de Flexpool. Als je in de Flexpool komt werken, krijg je een
min-max-contract voor de duur van een jaar. In een schooljaar kunnen
vervangingsvragen qua duur en omvang nogal wisselen.
Organisatie
De organisatie van de Flexpool is in handen van Ippon. Stichting PCOU heeft hen
gevraagd om de vervangingsaanvraag van de school te koppelen aan de
flexleerkracht.
Directeur van de Flexpool is jouw functioneel leidinggevende
De directeur van de Flexpool is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de
Flexpool en de leerkrachten. Je krijgt de mogelijkheid voor
deskundigheidsontwikkeling en intervisie. Voor de startende leerkracht wordt een
programma aangeboden.
Beschikbaar zijn
Als flexleerkracht ben je op basis van een min-max-contract beschikbaar. Het aantal
overeengekomen maximale uren per week is leidend voor je beschikbaarheid. Er
wordt van je verwacht dat je gehoor geeft aan een oproep voor werk tot het aantal
overeengekomen maximale uren per week. Je kunt je voorkeur opgeven voor wat
betreft bouw en werkdagen.
Voortzetting contract
Het min-max-contract wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, voor de duur van
maximaal één jaar. Een contract wordt verlengd als je een positieve beoordeling hebt
gekregen.
Bij (langdurige) vervangingen vraagt de directeur van de Flexpool om informatie over
het functioneren van de flexleerkracht aan de directeur van de school waar de
vervanging is gedaan. Dit is mede de basis voor het beoordelen en mogelijk verlengen
van het contract. In april/mei vinden deze gesprekken plaats.
Doorstromen
Als de schoolleider van een school waar je hebt ingevallen jou graag een
dienstverband wil aanbieden, dan kan dat lopende het schooljaar. Hierin is Stichting
PCOU uniek!
Contact
Annelies van Dijk (Directeur Flexpool): flexpool@pcouwillibrord.nl.

