Profielschets leraar
op De Krommen Hoek
•
•
•

Een leraar wtf 0,6 vanaf de meivakantie tot ongeveer de herfstvakantie ter vervanging
van zwangerschapsverlof (groep 1).
Een leraar wtf 0,2 bij tot het einde van het schooljaar. Dag in overleg (bovenbouw).
Een leraar wtf 0,5 ter vervanging van ziekte op woensdag, donderdag en
vrijdagochtend (groep 4 t/m 8).

maart 2019

Basisschool De Krommen Hoek
De Krommen Hoek is een nutsbasisschool in de gemeente Son en Breugel. In totaal tellen wij
ongeveer 170 kinderen, verdeeld over 8 homogene groepen. Sinds een aantal jaren maken wij deel
uit van PlatOO, bestuur openbaar onderwijs.
Typerend voor de Krommen Hoek zijn de hoge ouderbetrokkenheid, het informele karakter tussen de
leraren, ouders en de leerlingen en procesgericht werken.
Wij zijn op zoek naar meerdere leraren, waarbij verschillende banen wellicht gecombineerd kunnen
worden tot een hogere werktijdfactor.

Missie en visie
Momenteel zijn wij volop in ontwikkeling onder leiding van een interim directeur. Recent hebben wij
de volgende kernwaarden geformuleerd om de komende periode mee aan de slag te gaan:

•

Passie

•

Eigenaarschap

•

Betrokkenheid

•

Structuur

Verder zijn educatief partnerschap, thematisch en groepsoverstijgend werken en duurzaamheid,
thema’s die wij met veel enthousiasme en bevlogenheid aanpakken.

Wij zijn op zoek naar iemand die:
- Een goed pedagogisch klimaat kunnen creëren en handhaven.
- Gestructureerde teamplayers zijn.
- Flexibel en assertief zijn.
- Beschikken over goede communicatieve vaardigheden.
- Geordend kunnen werken met duo-collega’s.
- Respect hebben voor kinderen, ouders en collega’s.
- Actief kunnen bijdragen aan de onderwijsontwikkelingen binnen onze school.
- Kunnen werken met verschillende groepen en duo-collega’s.
- Humor hebben en kunnen relativeren.
- Openstaan voor feedback en kunnen reflecteren.
- Om kunnen gaan met verschillen in een groep en hiernaar kunnen handelen.
- Ervaring hebben of openstaan voor thematisch en groepsdoorbrekend onderwijs.
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Meer weten?
Bel gerust even met Marieke van Rijn, tijdelijk directielid van De Krommen Hoek: 0499-471696
(08.00 uur - 17.00 uur) of 06-25254588 (na 17.00 uur).
Reageren kan met een motivatiebrief en cv, via info@platoo.nl
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