Profielschets leraar
op OBS 't Schrijverke
Leraar 2,0 fte voor schooljaar ‘19-‘20
Afhankelijk van de kwaliteiten van de kandidaten wordt gekeken naar de meeste
geschikte invulling van de vacature

maart 2019

Basisschool ‘t Schrijverke
Op ‘t Schrijverke gaan we er vanuit dat ieder kind anders is en dat ieder kind het verdient
zichzelf optimaal te kunnen ontwikkelen.
Dit vraagt volgens ons om effectief onderwijs; onderwijs dat steunt op twee pijlers, t.w. een
fijn schoolklimaat en goede lessen.
1. Kinderen komen het beste tot leren als zij zich veilig voelen. Een fijn schoolklimaat draagt
in hoge mate bij aan een veilige leeromgeving. Een fijn schoolklimaat wordt gekenmerkt door
een goede relatie tussen leerlingen onderling, tussen leerling en leraar en tussen ouders en
school. Wederzijds respect en vertrouwen zijn volgens ons hiervoor de basis.
2. Goede lessen, gegeven door kundige leraren: Dit klinkt vanzelfsprekend, bijna als een open
deur….., maar is dat ook zo? Door al het vernieuwingsdenken dat jarenlang plaats heeft
gevonden binnen het onderwijs zouden we haast vergeten wat onze maatschappelijke opdracht
is; namelijk het geven van goede lessen. Op ’t Schrijverke investeren we daarom heel bewust in
onze leraren, door hen de kennis, het vertrouwen en vooral ook de ruimte te bieden om aan
deze opdracht te kunnen voldoen.
In ons onderwijs hebben we bovendien voortdurend oog voor de totale ontwikkeling van het
kind. Dit betekent dat we in het verlengde van goede lessen in de kernvakken, ook gericht zijn
op ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van samenwerken, creativiteit en kritisch
denken.
Kinderen zijn op ’t Schrijverke medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. We maken
kinderen bewust van hun eigen leerdoelen. In homogeen samengestelde jaargroepen en
binnen vooraf gestelde kaders kunnen leerlingen onder begeleiding van de leraar werken aan
hun doelen. Hiermee beogen wij het zelfvertrouwen en het zelfinzicht van het lerende kind te
vergroten.

Wij zijn op zoek naar iemand die:
•

Beschikt over een groot empathisch vermogen en is omgevingssensitief.

•

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

•

Is bereid en in staat te reflecteren op eigen handelen en gedrag.

•

Heeft een onderzoekende houding en is in staat om hypes en trends te onderscheiden
van doordachte innovatie.

•

Is bekend met de principes van Expliciete Directe Instructie (EDI) en weet deze te
praktiseren.
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•

Is in staat binnen onderwijs met homogene groepen optimaal te differentiëren naar
niveau.

•

Is een teamspeler die weet wat hij/zij heeft toe te voegen aan het grotere geheel.

Meer weten?
Bel gerust met Bas Otten, directeur OBS ’t Schrijverke op telefoonnummer 06-22853226.
Reageren kan met een motivatiebrief en cv, via info@platoo.nl
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