Stichting Obase zoekt per 1 januari 2023 voor OBS Duiveland Nieuwerkerk een:

LEERKRACHT

(WTF 0,5)

GROEP 1/2

MISSIE VAN DE SCHOOL

Kinderen zich laten ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke
en sociale mensen binnen een veilige en sociale schoolomgeving
met een goed pedagogisch klimaat, zodat zij zich met elkaar goed
kunnen ontwikkelen, goed kunnen presteren én socialiseren.

VISIE VAN DE SCHOOL

OBS Duiveland geeft kinderen de mogelijkheid zich breed te
ontwikkelen en op die manier vaardigheden te ontwikkelen op
het sociaal-emotionele, sociale en cognitieve vlak. Ieder kind is
uniek. Onze school is zich daarvan bewust en handelt naar die
verschillen. We dagen kinderen uit om veel te leren, daar zelf
verantwoordelijkheid voor te nemen en daar ook mede zelfsturend
bij te zijn, ongeacht hun startniveau. We hebben daarbij hoge
verwachtingen, passend bij ieder kind,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 prettige werkomgeving binnen
een goed ingespeeld team,
gezamenlijke verantwoordelijkheid
bij onderwijskundige keuzes,
een fijne en enthousiaste duocollega,
begeleiding op onze school door
collega’s en directie,
een school die volop in ontwikkeling
is op digitaal, persoonsvormend en
sociaal gebied,
gedeeltelijke ondersteuning door een
onderwijsassistent(e),
positief stagebeleid om zo onze
nieuwe collega’s zelf op te leiden en
extra ondersteuning in de groep te
hebben,
salariëring conform de CAO PO.

WE VERWACHTEN DAT JE...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een positieve houding hebt naar alle kinderen op onze school,
affiniteit hebt met en met veel plezier werkt in de onderbouw,
natuurlijk in groep 1/2 specifiek,
je enthousiast en gemotiveerd inzet voor onze leerlingen en
hun ouders/verzorgers,
eigenaarschap bij leerlingen durft en kunt leggen, ook al bij
deze jonge leerlingen,
ervaring hebt in het lesgeven in een combinatiegroep,
een communicatieve teamspeler bent en binnen een klein team
goed functioneert,
naast de cognitieve ontwikkeling werkt aan de
persoonsvorming en socialisering van de kinderen,
ervaring hebt binnen groep 1/2, o.a. met thematisch werken,
werken met Schatkist etc.,
een bevoegd leerkracht bent.

MEER INFORMATIE

Neem contact op met Jacco Folmer
via 0111-641913 of 06-51698892, hij
vertelt je graag meer over deze mooie
functie.
Reageren op deze vacature kan tot
vrijdag 14 oktober 2022 door een
motivatiebrief met CV te sturen naar
p.kostense@obase.nl, coördinator
personeel van Stichting Obase.
De gesprekken staan gepland op
maandag 17 oktober.

OBASE
Openbaar basisonderwijs
op Schouwen-Duiveland
t 0111 418888

WWW.OBASE.NL

