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OBS de Hasselbraam
OBS De Hasselbraam is, naast OBS De Bron, een van de twee openbare basisscholen in Deurne. OBS
De Hasselbraam ligt in de wijk d’n Heiakker. De meeste kinderen van de Hasselbraam komen uit deze
wijk, maar ook uit de omliggende wijken. De school telt op dit moment 255 kinderen. De kinderen zijn
in het schooljaar 2018-2019 verdeeld over 11 groepen. Er zijn drie groepen 1/2 , twee groepen 3, een
groep 4, twee groepen 5, een groep 6, een groep 7 en een groep 8. Het team bestaat uit 22
medewerkers.

De missie van de Hasselbraam
Op OBS de Hasselbraam wordt een hoger doel nagestreefd met het onderwijs. Kinderen die van onze
school afgaan hebben de beschikking over een goed gevulde gereedschapskist om hun leven vorm te
geven. Deze gereedschapskist kunnen kinderen gebruiken om een goede plek te vinden in de
maatschappij, waarbij ze zichzelf zijn.
Onze kinderen hebben geleerd om samen te werken. Ze staan open voor een ander, helpen een ander
en hebben iets over voor elkaar. Zij hebben geleerd om hun eigen gedrag en het gedrag van een
ander te begrijpen. En zij weten hoe ze hun eigen gedrag kunnen sturen. Kinderen die op OBS de
Hasselbraam hebben gezeten kennen zichzelf.
Zij zetten hun vaardigheden en kennis van rekenen en taal in. Zij begrijpen de wereld om hen heen
omdat ze kennis hebben van aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur, techniek en verkeer.
Met al deze kennis en vaardigheden in hun gereedschapskist kunnen zij hun leven vormgeven zoals zij
willen.
De leraar heeft in dit belangrijke proces de rol van expert en stimulator en staat model voor zijn
leerlingen. Dit alles met het doel het beste in elk kind naar boven te halen.

Onderwijskundige ontwikkelingen op OBS de Hasselbraam
Betrokkenheid - Ontwikkeling - Eigenheid
Ruim anderhalf jaar zijn we nu bezig met ‘Onderwijs Anders’. We zijn begonnen om ons onderwijs
anders in te richten door in units en groepsdoorbrekend te gaan werken waarbij er sprake is van een
vaste basisgroep. Het doel hiervan is om kinderen vanuit grote betrokkenheid en eigenheid
ontwikkeling te laten doormaken. Gedurende de dag zijn er verschillende momenten waarop er
uitwisseling is binnen de unit. Daarbij willen we in september 2019 startklaar zijn om dagelijks
groepsdoorbrekend te gaan werken.
We zoeken een collega die bij ‘Onderwijs Anders’ past. En die in een aantal groepen lesgevende taken
over neemt in het kader van de werkdrukgelden. Deze invulling is deels bespreekbaar.
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Algemene competenties leraar PlatOO
●

Beschikt over de wettelijke bevoegdheden

●

Zich herkent in PlatOO’s ‘Passie, Prestatie, PlatOO’

●

En zich kan vinden in het Strategisch Beleidsplan van PlatOO

Specifieke competenties voor OBS de Hasselbraam
●

Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen. Op de Hasselbraam beschouwen we
ouders als educatieve partners, niet als klant.

●

Je bent bereid en in staat de inbreng van kinderen middels dialoog in het onderwijsleerproces een
plaats te geven.

●

Je bent in staat te reflecteren op eigen onderwijs- en communicatief gedrag. En hebt een duidelijk
zichtbare onderzoekende houding waar het zelfreflectie betreft.

●

Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het onderwijs in de groep en handelt daarnaar.

●

Je levert bijdragen aan de onderwijsontwikkeling van OBS de Hasselbraam.

●

Je levert een bijdrage aan de schoolorganisatie door actief te participeren in vormen van collegiale
ondersteuning (bijvoorbeeld in werkgroepen, team- en bouwoverleg).

●

Je gebruikt beschikbare informatie (o.a. observaties, methode en niet methode-gebonden toetsen)
om je onderwijs optimaal vorm te geven en resultaatgericht te werken

●

Je bent flexibel.

●

Je geeft instructie volgens het (expliciete) directe instructiemodel.

●

Je staat open voor samenwerken in een team, voor aanwijzingen, opmerkingen, begeleiding en
leiding.

●

De begeleiding zal maatwerk zijn die we samen met jou vormgeven.

●

Je hebt een grote pre als je een gymbevoegdheid hebt.

●

Bij gelijke geschiktheid heeft een man onze voorkeur.

Wij bieden jou een hele fijne school waarbij je oprechte openheid en betrokkenheid zult
ervaren.
Bij goed functioneren en voldoende formatieruimte is er uitzicht op een vaste betrekking.
Meer weten?
Bel gerust met Nazan Schillings, directeur OBS de Hasselbraam, 06-14391492

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