Profielschets leraar
Op jenaplanschool De Mijlpaal
•
•

maart 2019

Leraar middenbouw 1,0 fte voor schooljaar ‘19-’20 (schaal L11)
Leraar met affiniteit met muziekonderwijs 0,2 fte (schaal L10)

Jenaplanschool De Mijlpaal
Onze school heet nu nog De Mijlpaal en is in Nuenen-zuid gesitueerd.
In het voorjaar van 2020 is ons nieuwe gebouw gereed en gaan we onder een nieuwe naam: Het
mooiste blauw, verder in Nuenen-west.
De school zal in de nieuwe wijk doorgroeien tot negen groepen; een onderbouw met drie
stamgroepen 1/2, een middenbouw met 3 stamgroepen 3/4/5 en een bovenbouw met drie
stamgroepen 6/7/8. In de bouwen wordt onderling intensief samengewerkt.
De Mijlpaal/Het mooiste blauw is een algemeen toegankelijke basisschool. Dat betekent dat op
onze school iedereen welkom is en dat wij verschillen tussen mensen als een meerwaarde zien.
Respectvol omgaan met elkaar is iets wat in een gemeenschap waarin veel verschillen aanwezig
zijn op een natuurlijke manier geleerd wordt. Wij maken daar actief gebruik van.

Onze kernwaarden
De basis van ons onderwijs is het jenaplanconcept. Dit pedagogische concept ligt onder ons
dagelijks handelen en is te herkennen aan de manier waarop we ons onderwijs vorm geven.
Relaties vormen de kern van het concept; de relatie van het kind tot zichzelf, de relatie van het
kind tot de ander en de relatie van het kind tot de wereld om hem heen. Hier vloeit uit voort dat
de wereldorientatie het belangrijkste domein is op onze jenaplanschool. Vanuit de
wereldorienterende thema's die gekozen worden, wordt het onderwijs gevormd en aangeboden
en de omgeving ingericht. Op verschillende niveau's is dit te herkennen; in de stamgroepen, in
de bouwen en in de hele school.

Wij zijn op zoek naar collega’s die:
•

Beschikken over de wettelijke bevoegdheden

•

Vanuit onze identiteit, openbaar en algemeen toegankelijk, kunnen handelen en
communiceren op een open en respectvolle manier, naar kinderen, ouders en onze
omgeving

•

Het jenaplanconcept kennen en hiernaar kunnen handelen of zich hierin wil verdiepen en
scholen

•

Een uitdagende en leerrijke omgeving kunnen neerzetten

•

Zich richten op de totale ontwikkeling van een kind en hierbij hoge verwachtingen hebben

•

Een goede balans weten te vinden tussen dat wat een kind kan, wil en opbrengst gericht
werken

•

Goed kunnen samenwerken met collega's en ouders en willen investeren in de onderlinge
samenwerking
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•

Uit zijn op vernieuwing en eigentijds onderwijs

•

Representatief willen zijn voor onze school

Van collega’s L11 verwachten we verder dat zij mede vorm kunnen geven aan het beleid van
onze school, kunnen functioneren als projectleider op het gebied van onderwijsvernieuwing dan
wel in een voorbeeldfunctie de visievorming/ontwikkeling ondersteunen, hierin een
kartrekkersrol kunnen vervullen en ons schoolteam mede kunnen adviseren op pedagogisch en
didactisch terrein.
Een bijdrage kunnen leveren aan TOS (teamgecentreerde organisatiestructuur).
Benodigde opleidingsniveau bij een L11-functie kunnen laten zien.

Meer weten?
Bel gerust met Marianne Boschman, directeur De Mijlpaal op telefoonnummer 040-2952279
Reageren kan met een motivatiebrief en cv, via info@platoo.nl
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