Wie is juf Annelies?

voor passende inval

Als leerkracht ben ik alweer 20 jaar werkzaam op een PC basisschool in Veenendaal. De tijd gaat
snel als je het naar je zin hebt. Ik heb altijd Full-time gewerkt, totdat ik de trotse moeder werd van
onze lieve 2 zoontjes. Hierna (sinds 7 jaar) ben ik parttime (3 dagen per week) gaan werken.
Naast de vaste 3 dagen in de week (maandag, dinsdag, woensdag) wil ik mij graag inzetten als
“Flexleerkracht” binnen Veenendaal. Deze uren wil ik mij graag inzetten op uurbasis als ZZP’ er.
Ik ben een zeer ervaren en gepassioneerde leerkracht voor de midden- en bovenbouw groepen.
Hierop wil ik mij dan ook richten.

Beschikbaarheid
Donderdag van 8.30 uur – 15.15uur  en vrijdagmorgen van 8.30 uur – 12.30uur
Zie op www.flexjuf0318.nl voor de beschikbaarheid.
bel / app 06 38116704 - mail naar info@flexjuf0318.nl

De voordelen voor u als werkgever:
•
Geen vast contract.
•
Inzet op maat binnen uw school.
•
U hoeft bij uitval geen klas naar huis te sturen.
•	 Verlaging van de werkdruk in het bestaande team.
- Ook als leerkrachten kind- of oudergesprekken willen voeren.
•
Extra instructie individueel of met een groepje lln.  
•
Lichamelijke oefening (incl. bevoegdheid)

Kortom:
Tijdelijk een ervaren leerkracht in de school, met een (door belastingdienst goedgekeurde) modelovereenkomst. Zonder verplichting omdat ik als zzp’er aan de slag ben. Het uurtarief is 45 euro (
BTW n.v.t.) , reiskosten 33 cent per kilometer en minimaal 3 uren werk per opdracht.
Algemene voorwaarden & wet- en regelgeving
Voorafgaand aan elke opdracht zal u gevraagd worden een modelovereenkomst omtrent de gezagsrelatie te ondertekenen. Het minimum aantal uren voor een opdracht is 3 uren aansluitend
op één dag. Uiteraard beschik ik over een “Verklaring Omtrent Gedrag”. De wet- en regelgeving is
omschreven op flexleerkracht.nl, via deze site kunt u mij, of een andere flexleerkracht,
ook inhuren.
Als  zzp’er ben ik zelf verantwoordelijk voor de afdracht van premies en maak geen aanspraak
op loondienst voorzieningen (vakantie, ziekte, pensioen etc.) Uw school betaalt direct aan Flexjuf0318 middels een factuur op basis van mijn vaste uurloon. Er is geen sprake van een dienstverband. Om zeker te zijn dat u het goed geregeld heeft en er geen gevaar is voor boetes of
naheffingen, maakt u gebruik van een modelovereenkomst. Zo is er voor beide partijen transparantie en duidelijkheid
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