Profielschets leraar
op OBS Het Toverkruid

•

Leraar 1,0 fte in Ommel of Asten (locatie en groep in overleg te bepalen)

•

Leraar 0,4 fte bovenbouwgroep Ommel

maart 2019

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 leraren van iedere locatie vormen een onderwijsteam en zijn gezamenlijk verantwoordelijk
voor de kinderen in hun team.

Kernwaarden van Het Toverkruid
We handelen op Het Toverkruid vanuit de volgende vier kernwaarden:
Veiligheid
We zien een veilige leeromgeving als een voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen. Ik mag mezelf
zijn met respect voor de ander.
Samen
We zijn in verbinding met kind, ouder en leraar. We werken, spelen en leren van en met elkaar.
Eigenaarschap
We begeleiden kinderen in hun eigen leerproces. We maken ze er bewust van, zodat ze hun eigen
doelen kunnen realiseren.
Talentontwikkeling
We stimuleren dat kinderen hun eigen talenten kunnen ontdekken en ontplooien.

Wij zoeken een collega met passie voor het onderwijs die:
•

Met passie samen met ons wil werken naar het gewaagd doel:

•

kinderen werken met een portfolio als middel om hen (mede) eigenaar te maken
van hun eigen ontwikkeling
en

•

een rijke leeromgeving waarin het werken in ateliers is ingebed, om kinderen hun
talenten te laten ontdekken en ontwikkelen.

•

Een aanvulling is op een of meer van de door ons gekozen kernkwaliteiten: inspirerend,
expertise, gestructureerd, doelgericht, enthousiast.

•

Handelt vanuit de beginselen van het openbaar onderwijs;

•

Onze kernwaarden ondersteunt en ernaar handelt;

•

Professioneel handelt op pedagogisch gebied;

•

Professioneel handelt op didactisch gebied;

•

Inhoudsdeskundig is en over een vernieuwd didactisch repertoire beschikt om maatwerk
voor verschillende kinderen te kunnen verzorgen;

•

Steeds gericht is op verbetering via reflectie, onderzoek en scholing;

•

Graag en vaardig samenwerkt en kennis deelt;
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•

Organisatiebewust is en bijdraagt aan de organisatieontwikkeling;

•

Op een zelfstandige, initiatiefrijke en innovatieve manier zijn/haar beroep uitoefent;

In dit filmpje laten we zien waarom wij zo graag werken op OBS Het Toverkruid. Kijk ook eens op
onze website of breng een bezoek aan onze school. Je bent van harte welkom!

Meer weten?
Bel gerust met Sjanny Kusters, interim directeur Het Toverkruid op telefoonnummer 0655993503.
Reageren kan met een motivatiebrief en cv via info@platoo.nl
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