Stichting Obase zoekt per 1 sept. 2022 voor OBS de Schoener een:

LEERKRACHT BOVENBOUW

(WTF 0,8000 - 1,0000)

(in deeltijd is bespreekbaar)

OBS de Schoener is een kleine school met ongeveer 45 leerlingen. We werken in 3 groepen vanuit de
Daltonkenmerken: zelfstandigheid, reflectie, samenwerking, effectiviteit en verantwoordelijkheid.
Hieronder ligt VERTROUWEN.

MISSIE VAN DE SCHOOL

Op de Schoener vaar je vol vertrouwen, met je eigen talent en lef je
toekomst tegemoet.

VISIE VAN DE SCHOENER

De Schoener is een school waar kinderen in een veilige
leeromgeving het vertrouwen krijgen om naast de cognitieve
ontwikkeling, ook de persoonlijke ontwikkeling te laten groeien.
Dit doen we door leerlingen medeverantwoordelijk te maken
voor hun eigen leerproces, ook stimuleren we creativiteit en
zelfstandigheid en betrekken we de leerling bij het inrichten van
het onderwijsproces.

WAT KUN JE VAN ONS
VERWACHTEN...

• een hardwerkend en vooruitstrevend
team,
• passie voor de school en elkaar,
• een fijne werksfeer met interesse voor
elkaar,
• ontwikkelingsmogelijkheden,
• goede samenwerking met elkaar en
externen,
• begeleiding bij de onderwijsvorm die
op de Schoener gegeven wordt.
“IK HEB HET NOG NOOIT GEDAAN,
DUS IK DENK DAT IK HET WEL KAN”

WE VERWACHTEN DAT JE...

• passie hebt voor onze onderwijsvorm en visie,
• over een afgeronde Dalton opleiding beschikt, of bereid bent om
deze te gaan halen,
• de Daltonkenmerken uitdraagt en aanleert bij de kinderen,
• bij voorkeur ervaring hebt met het werken in de bovenbouw,
• ervaring hebt met Gynzy, of bereid bent je hierin te verdiepen,
• kunt werken op leerlijnen van de kinderen,
• bereid bent om te gaan werken vanuit domeinen,
• groepsdoorbroken kunt denken,
• de ontwikkeling en talenten van de kinderen vooropstelt,
• een teamspeler bent en binnen een klein team functioneert,
• naast de cognitieve ontwikkeling werkt aan de persoonsvorming
van de kinderen,
• de kinderen ziet als individu,
• pedagogisch sterk bent.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Jannie Kunst (directeur)
op nummer: 06 30470378.
Reageren op deze vacature kan
tot en met 27 juni 2022 door een
motivatiebrief met CV te sturen
naar de coördinator personeel
van de Stichting Obase via e-mail:
p.kostense@obase.nl.
De gesprekken staan gepland op
28 juni 2022.
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