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maart 2019

Basisschool De Horizon
OBS De Horizon is een van de twee openbare basisscholen in Asten. De Horizon is een kleine,
sfeervolle school met een prettig en sociaal team. Er is een focus op het opbrengstgericht
werken met een ontwikkeling richting het werken volgens een haalbaar en gedegen programma
en werken volgens een open frame. Hierbinnen worden activiteiten aangeboden, die kinderen
prikkelen en uitdagen om de toegepaste leerstof in te zetten en nieuwe elementen te creëren.
Het team bestaat uit negen medewerkers (8 OP en 1 directeur).

Missie en visie
Missie
We streven ernaar om voor alle kinderen een passend aanbod te creëren, die tegemoet komt
aan de brede ontwikkeling van kinderen. We willen daarbij voor alle kinderen mogelijkheden
benutten en kansen creëren. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen neemt hierbij een
belangrijke plaats in.
Visie
Hoe leren kinderen? Welk onderwijs en welk onderwijsaanbod past bij dit leren? Dit zijn twee
centrale vragen waarop wij antwoord willen geven. Het team heeft de uitdaging opgepakt om
een onderwijsomgeving in te richten die maximaal aansluit bij onze visie op leren en
ontwikkelen.
Zie voor uitwerking de website: www.obs-dehorizon.nl

Wij zijn op zoek naar iemand die:
•

Beschikt over de wettelijke bevoegdheden;

•

Handelt vanuit de beginselen van het openbaar onderwijs en spant zich in om de actieve
pluriformiteit in het handelen tot uitdrukking te brengen naar kinderen, ouders en andere
betrokkenen;

•

Is in staat om de leertijd zo in te richten dat deze effectief en efficiënt is;

•

Is in staat onderwijskundig leiderschap te tonen, zodat onderwijskundige veranderingen in de
organisatie doorgevoerd kunnen worden.

•

Is in staat een pedagogisch klimaat in de klas te creëren waarin alle leerlingen zich veilig en
gewaardeerd voelen;

•

Signaleert eventuele behoefte aan pedagogische zorg en draagt zorg voor een eventuele
verwijzing naar hulpinstanties:
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•

Is bekend met de inhoud van vak- en vormingsgebieden zoals de WPO voorschrijft;

•

Beschikt over een vernieuwd didactisch repertoire om maatwerk voor verschillende kinderen
te kunnen verzorgen;

•

Is in staat verschillende en gevarieerde onderwijsdoelen geïntegreerd aan te pakken;

•

Is in staat een groep kinderen in onderwijsleersituaties en spelsituaties te leiden en te
begeleiden;

•

Begeleidt de leerlingen bij het verwerven van sociale vaardigheden die ze nu en later nodig
hebben in het sociale verkeer in zowel leef- als werkgemeenschap als in de vrije tijd, met
name wordt aandacht besteed aan de samenwerking van leerlingen;

•

Is in staat om toetsen grondig te analyseren om van daaruit planmatig te handelen volgens
een verbeter- of ontwikkelplan.

•

Onderkent specifieke onderwijsbehoeften bij leerlingen en helpt deze leerlingen onder andere
door het bieden van affectieve ondersteuning, zodat de leerling zichzelf kan ervaren als een
effectieve en zelfstandige oplosser van het probleem.

Algemeen professioneel
•

Beschikt over goede algemene ontwikkeling;

•

Is in staat met uiteenlopende personen en groepen open te communiceren;

•

Is in staat ouders optimaal te betrekken bij het welbevinden en de vorderingen in het
leerproces en de ontwikkeling van hun kind, alsmede bij de school;

•

Beschikt over een werkconcept en is in staat deze vanuit een lerende en veranderingsgezinde
houding bij te stellen als de werkomstandigheden dat vragen;

•

Is in staat om plannen op te stellen en planmatig te werken;

•

Is in staat om zijn cognitieve vaardigheden verder te ontwikkelen;

•

Is in staat om zijn klas goed te organiseren;

•

Is in staat om verschillende onderwijsleeractiviteiten en spelsituaties te organiseren;

•

Heeft kennis van en inzicht in de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en is in staat hun
emotionele, verstandelijke, creatieve, sociale, culturele en lichamelijke ontwikkeling te
stimuleren.

Specifieke keuze vanuit de schoolontwikkeling
Wij werken handelingsgericht met behulp van groepsplannen voor alle cognitieve vakgebieden.
Daarnaast verzorgen de leerkrachten hun lessen volgens het directe instructiemodel en ligt er
een focus op het opbrengstgericht werken. We maken hierbij gebruik van ESIS (Rovict).
We werken volgens een haalbaar en gedegen programma om tegemoet te kunnen komen aan
specifieke onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van onze kinderen. Hierdoor creëren we ook
ruimte binnen ons onderwijsprogramma om kinderen activiteiten aan te bieden, die hen
prikkelen en uitdagen op het vlak van analyseren, evalueren en creëren.
We zijn op zoek naar een ‘sterk’ persoon. Iemand die flexibel is en vooral ook kan inspelen op de
behoeftes van (individuele) kinderen. Iemand die bereid is om flink 'de handen uit de mouwen'
te steken en waarvan we op aan kunnen.
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Meer weten?
Bel gerust met Frank Kuilder, directeur De Horizon op 0493-670141
Reageren kan met een motivatiebrief en cv, via info@platoo.nl
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