Profielschets leraar
op OBS de Kleine Kapitein

Wtf 1,0
Leraar onderbouw (groep 1-2; vervanging zwangerschapsverlof); van januari 2019 tot 20 mei
2019 wtf 1,0 en vervolgens wtf 0,4 tot de zomervakantie

november 2018

De Kleine Kapitein
De Kleine Kapitein is een openbare school in het dorp Bakel. De school vindt zijn oorsprong in 1984.
Sinds een aantal jaren maakt de Kleine Kapitein deel uit van PlatOO, bestuur openbaar onderwijs. In
dit bestuur zijn dertien scholen vertegenwoordigd in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel,
Laarbeek, Mierlo, Nuenen, Someren en Son en Breugel. De school heeft momenteel 138 leerlingen.

Vanaf schooljaar 2017-2018 werkt de school in bouwen. De onderbouw (groep 0, 1 en 2, bij ons het
onderdek), de middenbouw (groep 3, 4 en 5, bij ons het middendek) en de bovenbouw (groep 6, 7 en
8, bij ons het bovendek). Dit betekent dat er twee onderbouwgroepen zijn, twee midden- en twee
bovenbouwgroepen. De groepen zijn evenwichtig samengesteld qua leeftijd, verdeling
jongens/meisjes en talenten.

Missie en Visie
Het motto van school is “Kind in zicht”. Wij willen aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen op
zowel sociaal, emotioneel, creatief als cognitief gebied. Hierbij gaan wij uit van de mogelijkheden van
het individuele kind, waarbij we streven naar het optimale ontwikkelingsniveau van het kind.
In steekwoorden:
▪

Het centraal stellen van de totale ontwikkeling van het kind

▪

Aandacht voor samenwerking, respect en verdraagzaamheid

▪

Het uitgangspunt dat kinderen uniek zijn en dus verschillen van elkaar

▪

De creatieve en sociaal emotionele ontwikkeling krijgen veel aandacht

▪

Thematisch onderwijs

▪

Onderwijs dat een sterke relatie heeft met ervaringen van kinderen

▪

Heterogeniteit in de samenstelling van groepen

▪

Het vergroten van de zelfstandigheid van kinderen

▪

Leerstof aangepast aan het niveau van het kind

▪

Een nauwe samenwerking met ouders

▪

Het nauwgezet volgen van de totale ontwikkeling van het kind

Wij zijn specifiek op zoek naar iemand die:
▪

Kinderen een veilige, stimulerende leeromgeving kan bieden.

▪

Visie heeft op het taakgericht en zelfstandig werken van kinderen.

▪

Kinderen de stof wil aanbieden die bij hun niveau past.

▪

Zicht heeft op de totale ontwikkeling van kinderen en die nauwlettend kan volgen.

Vacature OBS de kleine kaptein | PlatOO november 2018

2

▪

Wereldoriëntatie middels thematisch onderwijs aan kan bieden.

▪

Kinderen ook nadrukkelijk de ruimte willen bieden om bezig te zijn met expressievakken en daar
ook zelf vaardig in is.

▪

In staat is om zelfstandig goede oudercontacten te onderhouden.

▪

In staat en bereid is om behalve klassentaken ook klas overstijgende taken ter hand te nemen.

Meer weten?
Bel gerust met Lieke Akkermans, directeur OBS de Kleine Kapitein 06-13845927

Graag reageren uiterlijk 28 november met een motivatiebrief en cv naar info@platoo.nl
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