Profielschets leraar
op De Krommen Hoek

Wtf 0,3
Leerkracht groep 6 of 7 op maandag en groep 4 op vrijdagmiddag; vanaf januari 2019 (na de
kerstvakantie) tot juli 2019 (de zomervakantie).

november 2018

Basisschool De Krommen Hoek
De Krommen Hoek is een nutsbasisschool in het dorp Breugel en telt momenteel 162 leerlingen. De
school kent een open sfeer, waarin iedereen zich thuis voelt. De ontwikkeling van de kinderen staat
centraal, zodat zij goed voorbereid worden op het voortgezet onderwijs en het functioneren in de
maatschappij. Kinderen met speciale onderwijsbehoeften zijn zeer welkom.
Op BS De Krommen Hoek heerst rust, vertrouwen en gezelligheid. We gaan op een respectvolle
manier met elkaar en elkaars spullen om. Het team schept een veilige omgeving met duidelijke regels
en afspraken. De communicatie hierover is open en helder.
De Krommen Hoek werkt met homogene groepen, maar streeft wel naar samenwerking tussen
verschillende groepen. Dit is met name te zien in de groepen 1 t/m 5 die in de middagen aan de slag
gaan met gezamenlijke thema’s en hiermee groepsdoorbrekend werken.
Momenteel is De Krommen Hoek zich onder leiding van een interim directeur sterk aan het
ontwikkelen op het gebied van onderwijsinnovatie. Het streven is om hier in januari 2019 samen met
een nieuwe, vaste directeur mee verder te gaan.

Wij zijn op zoek naar iemand die:
- beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
- kinderen een veilige en stimulerende leeromgeving kan bieden.
- kennis heeft van educatief partnerschap en hiernaar kan handelen.
- eigenaarschap en zelfstandigheid van kinderen kan stimuleren en hen hierbij kan begeleiden.
- een actieve bijdrage kan leveren aan de onderwijsontwikkeling van De Krommen Hoek.
- flexibel is in zijn doen en laten.
- humor heeft en beschikt over voldoende relativeringsvermogen.
- op een respectvolle manier omgaat met de kinderen, hun ouders en collega’s.

Meer weten?
Bel gerust met Marieke van Rijn, directielid van BS De Krommen Hoek (0499-471696)
Graag uiterlijk 28 november 2018 reageren met een motivatiebrief en cv naar info@platoo.nl.
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