Heb je talent en passie voor het onderwijs?
Wil jij je als LIO’er verder ontwikkelen in een prettige leeromgeving?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

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.
We handelen op Het Toverkruid vanuit de vier kernwaarden:
Veiligheid - Samen - Eigenaarschap - Talentontwikkeling
Ons gewaagd doel voor 2022 is:
-

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

-

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

De leraren van iedere locatie vormen een onderwijsteam en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de
kinderen in hun team. Daarnaast werken we met de volgende expertteams: sociaal-emotioneel,
Expliciete Directe Instructie (EDI) en portfolio. Sinds dit schooljaar werken we met het programma van
De Vreedzame School en zijn we gestart met thematisch werken volgens de werkwijze van
VierKeerWijzer.
In dit filmpje laten we zien waarom wij zelf 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!
Ben jij die LIO’er die:
o

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

o

Een aanvulling is op een of meer van de door ons gekozen kernkwaliteiten: inspirerend,

o
o

expertise, gestructureerd, doelgericht, e
 nthousiast?

Steeds gericht is op verbetering via reflectie, onderzoek en scholing?
Graag en vaardig samenwerkt en kennis deelt?

Ben je op zoek naar een inspirerende omgeving voor je meesterstuk?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Het zou voor ons interessant zijn om je onderwerp af te stemmen
op onze ontwikkelingen. Natuurlijk staan we ook open voor jouw ideeën.
In overleg met jou kijken we welke bouw het meest geschikt is.
Stuur dan je motivatiebrief naar Sjanny Kusters, directie@toverkruid.nl.

