OBS de Ranonkel
Dommel 20
5711 KT Someren
0493-490441

Heb jij passie voor het onderwijs?
Wil jij de totale ontwikkeling van kinderen stimuleren?
Werk jij graag in een team waar initiatief nemen gewaardeerd wordt?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Obs de Ranonkel
Obs de Ranonkel is een openbare basisschool in Someren, toegankelijk voor ieder kind.
Een school die kinderen voorbereidt op een samenleving waarin het belangrijk is respect te
hebben voor elkaars overtuigingen. De Ranonkel is een school waar alle geloven,
levensovertuigingen, culturen en seksen elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen
leren. Ook willen we het kind zoveel mogelijk voorbereiden op nieuwe ontwikkelingen.
Nieuwsgierig zijn, vragen stellen, leren opzoeken, kritisch overdenken en openstaan zijn dan
ook sleutelwoorden. De sfeer in de school wordt gekenmerkt door vertrouwen, veiligheid,
belangstelling en aanmoediging. De Ranonkel is een échte ontmoetingsschool.
De ontmoeting staat ook centraal voor onderwijsprofessionals onderling. Ieder
teamlid is leerkracht van een groep. Hij/zij verbindt alles wat nodig is voor de
ondersteuning van elk kind in zijn/haar ontwikkeling. Je werkt daarvoor samen
met collega’s in een ondersteuningsteam en maakt deel uit van een kernteam
dat gericht is op de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling met het hele team. In
de praktijk betekent dit dat we werken met 5 kernteams, elk kernteam heeft
een jaarplan waarin onderwijsontwikkeling centraal staat.
- Pedagogiek: de autonomie ondersteunende leeromgeving
- Thematisch werken: kind leergesprekken vanuit de cirkel ‘denken om
te leren'.
- Taal: autonomie leesmotivatie en een nieuwe methode voor taal en
spelling
- Rekenen: automatiseren
- ‘t Jonge kind: spel is leidend in het onderwijs aan jonge kinderen

Jij, als (aanstaande) leerkracht!
Aanstaande leerkrachten worden Welkom! geheten door het hele team.
Dit betekent dat je overal mag aansluiten en meedenken in wat er plaatsvindt op de
Ranonkel. Je kunt gebruik maken van vele collega’s met specifieke expertise. Je wordt
gekoppeld aan een persoonlijke mentor en je hebt begeleidingsgesprekken met de
schoolopleider. Je kunt gebruik maken van intervisie momenten en je wordt uitgenodigd om
kennis van de opleiding en eigen talenten in te brengen in de onderwijspraktijk op de
Ranonkel.
Je meesterstuk zou je kunnen richten op onderwijsontwikkeling die op dit moment spelen
maar ook voor eigen inbreng staan wij open!

Geïnteresseerd?
Kijk op www.obsderanonkel.nl of op www.platoo.nl. Wil je meer informatie over de vacature
of een motivatiebrief sturen dan kun je contact opnemen met Laika Cortenbach
(laika.cortenbach@obsderanonkel.nl of 0493-490441)

