
 

 

Profielschets leraar 

 
op OBS 't Einder 

• Leraar 0,2 fte (maandag) voor groep 5 

(periode 1-2-2020 tot 10-7-2020) 

• Leraar 0,4 fte (woensdag t/m vrijdag) voor groep 4 

(periode 1-2-2020 tot 10-7-2020) 

 

 

 

 

 

januari 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature OBS 't Einder |  PlatOO januari 2020 2 

Vanwege het vertrek van een collega zijn wij op zoek naar een nieuwe collega: 

OBS ‘t Einder  

Openbare basisschool ’t Einder is een moderne openbare school in de gemeente Gemert-

Bakel en ligt aan de rand van het Hein de Witpark in de wijk Paashoef.  

De school wordt bezocht door 280 kinderen, verdeeld over 13 groepen, waarvan er een 

aantal heterogeen zijn qua samenstelling. Er werken in totaal 25 personeelsleden.  

‘t Einder is gehuisvest in een modern en aantrekkelijk schoolgebouw. Er is om de school 

voldoende speelgelegenheid, waaronder een speelpark met mooie speeltoestellen, waarvan 

de school gebruik kan maken. De school behoort bij Stichting PlatOO; bestuur voor 

openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. 

 

Visie en missie van de school 

Schets en de visie / missie van ‘t Einder zijn terug te lezen op de website van de school.  

(www.obseinder.nl) 

 

In het kort:  

’t Einder is een basisschool waar iedereen van harte welkom is.  

OBS ’t Einder is toegankelijk voor elk kind en zijn of haar ouders, ongeacht huidskleur, taal, 

geloofsovertuiging, culturele achtergrond of maatschappelijke achtergrond.  

’t Einder sluit zoveel mogelijk aan bij de actuele ontwikkelingen in onze samenleving. Als 

openbare school geven we samen met ouders, kinderen en leraren vorm aan ons onderwijs.  

De onderstaande kernwaarden zijn leidend voor keuzes die wij als school (samen met 

ouders en kinderen) maken en als zodanig ook herkenbaar in de totale organisatie.  

- Welbevinden 

- Betrokkenheid  

- Samenwerking  

- Eigenaarschap 

- Talentontwikkeling 

Bij de keuzes die we maken, gebruiken we de onderwijssystematiek ‘Wat Werkt Op School’ 

van Robert Marzano. We richten ons in iedere beleidsplanperiode op 

onderwijsveranderingen die daadwerkelijk invloed hebben op het verbeteren van de 

leerprestaties van kinderen. Hierbij maken we gebruik van het structureel coöperatieve 

werkvormen en het GIP-model om groeps- en individueel gericht pedagogisch en didactisch 

handelen van de leraar te waarborgen. 

http://www.obseinder.nl/
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't Einder is een lerende organisatie. Dat betekent dat de leraren leren van elkaar en 

samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Daarnaast stelt 't Einder de 

medewerkers in staat hun talenten te ontwikkelen en competenties in te zetten die de 

organisatie (schooldoelen) van het vraagt.  

 

Wat wij vragen van een leraar op OBS ’t Einder  

 
• Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van onderwijs in de groep en handelt daarnaar. 

• Beschikt over goede communicatieve eigenschappen. Laat gedrag zien waaruit blijkt 

dat luisteren, duidelijkheid, sensitiviteit en oudergerichtheid tot de competenties 

behoren. 

• Is bereid en in staat te reflecteren op eigen onderwijs- en communicatief gedrag. 

Heeft een onderzoekende houding. 

• Is erop gericht de inbreng van kinderen middels dialoog in het onderwijsleerproces 

een plaats te geven. 

• Levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en onderwijsontwikkeling van ‘t 

Einder. 

• Levert een bijdrage aan de schoolorganisatie door actief te participeren in vormen 

van collegiale ondersteuning (bijvoorbeeld in werkgroepen, team- en 

bouwvergaderingen). 

• Kan zich vinden in het systeem van leerlingbegeleiding; 

  

 Dit houdt in: 

• Middels het GIP-model biedt de leraar aangepaste instructies en leerhulp aan tijdens 

de lessen; 

• De didactische aanpak kenmerkt zich door het intensief werken met coöperatieve 

werkvormen; 

• Naast methodegebonden toetsen worden objectieve toetsen afgenomen. Op vaste 

momenten in het schooljaar worden deze toetsen afgenomen; 

• De leraar is in staat om afhankelijk van de resultaten en stimulerende en 

belemmerende factoren een groepsplan samen te stellen om de instructies en 

begeleiding van groepen leerlingen en/of individuele leerlingen.  

• Van kandidaten wordt flexibiliteit verwacht. 

• Van kandidaten wordt verwacht dat ze zich kunnen vinden in onze vieringen, waarbij 

zij ook zelf leiding kunnen geven. 

• Van kandidaten wordt verwacht dat ze in een team kunnen en willen samenwerken, 

wat betekent: 

- Open staan voor samenwerking met collega's; 

- Deel uit willen maken van de verschillende werkgroepen;  

- Open staan voor aanwijzingen, opmerkingen; begeleiding en leiding accepteren; 

- Aankloppen bij teamleden, begeleiders en/of directie met vragen, suggesties, 

opmerkingen; 

- Een actieve houding aannemen bij functioneringsgesprekken; 

- Een positieve opstelling hebben in situaties, waarbij het schoolbelang zwaarder 

weegt dan het persoonlijk belang. 

 

 

Wat bieden we jou: 

 
• Een marktconform salaris.  

• De begeleiding zal maatwerk zijn die we samen met jou vormgeven.  

• Een interessante gecombineerde groep kinderen, gemêleerd van samenstelling qua 

leerontwikkeling, capaciteiten, leeftijd, achtergrond, interesses en leerstijlen. 
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• Bij goed functioneren en voldoende formatieruimte is er uitzicht op een vaste 

betrekking binnen stichting PlatOO. 

 

   

Meer weten? 

Bel gerust met Paul Pennock, directeur ’t Einder op telefoonnummer 0492-365926. 

 

Reageren kan met een motivatiebrief en cv via info@platoo.nl  

 

 

mailto:info@platoo.nl

