Profielschets leraar
op OBS Het Toverkruid
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Locatie Ommel - tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling bij goed functioneren
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OBS Het Toverkruid
OBS Het Toverkruid is een openbare school met 2 locaties; namelijk een locatie gelegen aan de rand
van het nieuwbouwproject Loverbosch Oost in Asten, en de andere in Ommel (genaamd lespunt
Ommel). De school telt in totaal 125 leerlingen op 1 oktober 2018.
De locatie in Asten bestaat uit 4 combinatiegroepen. De locatie Ommel heeft een onderbouwgroep 1-4
en een bovenbouwgroep 5-8.
OBS Het Toverkruid is een openbare school. Dat betekent dat de school voor iedereen toegankelijk is.
Het woord SAMEN is erg belangrijk binnen onze school. Op onze school zijn kinderen, ouders en
leerkrachten betrokken bij het onderwijs en elkaar. Samenwerken vinden wij belangrijk. Verschillen
tussen mensen zien wij als meerwaarde, het respectvol omgaan met deze verschillen is een
uitgangspunt voor ons onderwijs.

Kernwaarden van Het Toverkruid
We werken op onze school vanuit de vier kernwaarden:
1. samen
2. veiligheid
3. talentontwikkeling
4. eigenaarschap

Wij zoeken voor de locatie Ommel een leraar voor de bovenbouwgroep
5-8 die:
o

Beschikt over de wettelijke bevoegdheden;

o

Handelt vanuit de beginselen van het openbaar onderwijs;

o

Een pedagogisch klimaat kan creëren waarin alle kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen;

o

Over een vernieuwd didactisch repertoire beschikt om maatwerk voor verschillende kinderen te
kunnen verzorgen;

o

De leertijd zo kan inrichten dat deze effectief en efficiënt is;

o

Verschillende en gevarieerde onderwijsdoelen geïntegreerd kan aanpakken;

o

De leerlingen begeleidt bij het verwerven van sociale vaardigheden die ze nu en later nodig
hebben;

o

Specifieke onderwijsbehoeften bij leerlingen onderkent en in de driehoek kind-ouder-school op
zoek gaat naar de juiste ondersteuning;

o

Een goed klassenmanagement heeft.
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Wij zoeken een collega die:
o

Het werk ziet en van aanpakken weet;

o

Beschikt over een goede algemene ontwikkeling;

o

Zich flexibel, creatief en inventief opstelt;

o

Breed inzetbaar is;

o

Met uiteenlopende personen en groepen open kan communiceren;

o

Ouders optimaal betrekt bij het welbevinden en de vorderingen in het leerproces en de
ontwikkeling van hun kind, alsmede bij de school;

o

Planmatig kan werken;

o

Met humor kan relativeren;

o

Openstaat voor feedback en opbouwende kritiek;

o

Kennis wil delen met andere collega’s;

o

Op een prettige manier met collega’s kan samenwerken;

o

Vanuit een lerende en veranderingsgezinde houding zijn/haar werkconcept kan bijstellen als de
werkomstandigheden dat vragen;

o

Zich te allen tijde voor openbare basisschool Het Toverkruid representatief opstelt.

Interesse?
Reageer door een motivatiebrief en cv te sturen naar info@platoo.nl
De uiterste reactietermijn is woensdag 28 november 2018.
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