
 

 

Profielschets leraar 

op OBS de Hasselbraam 

● Leraar (L10/L11) 1,0 fte (periode 15-10-2020 tot 10-03-2021) 

 

Vacature is ook parttime in te vullen voor 0,4 fte en 0,6 fte.  

 

september 2020 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege zwangerschapsverlof van een collega zijn we op zoek naar een leraar die twee 

dagen per week groepsleraar van een vaste groep is. Daarnaast neem je een groep per 

dagdeel over zodat de vaste leraar tijd heeft voor klassentaken. In eerste instantie zoeken 

we naar iemand die fulltime beschikbaar is maar er is ook de mogelijkheid dat deze functie 

in twee delen gesplitst wordt.  

OBS de Hasselbraam  

OBS de Hasselbraam is een school gelegen in de wijk Heiakker in Deurne. De school is gestart 

in 1987 en ligt aan de Torteltuin. OBS de Hasselbraam heeft een stabiel leerlingenaantal; per 1 

oktober 2019 257 leerlingen. Het marktaandeel van het openbaar onderwijs in Deurne blijft de 

laatste jaren gestaag groeien. OBS de Hasselbraam is een van de twee openbare scholen in de 

gemeente Deurne. Vanuit het openbare karakter hechten we veel waarde aan inbreng van 

kinderen. We werken o.a. met een KinderMedezeggenschapsraad, genaamd de Torenkamer.  

 

Kernwaarden van ons onderwijs 
Betrokkenheid; samen aan het werk  

 

Eigenheid; ruimte voor eigen 

inbreng en initiatief  

 

Ontwikkeling; aanzetten tot 

denken en doen  

 

 
Voor meer informatie over onze visie kijk op de website www.dehasselbraamdeurne.nl  

 

Wat voor leraar zoekt OBS de Hasselbraam? 
 

● Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen. Op de Hasselbraam 

beschouwen we ouders als educatieve partners, niet als klant. 

● Je geeft de inbreng van kinderen middels dialoog in het onderwijsleerproces een 

plaats. 

● Je bent in staat te reflecteren op eigen onderwijs- en communicatief gedrag. En hebt 

een duidelijk zichtbare onderzoekende houding waar het zelfreflectie betreft. 
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● Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het onderwijs in de groep en handelt 

daarnaar. 

● Je geeft instructie volgens het (expliciete) directe instructiemodel. 

● Je gebruikt beschikbare informatie (o.a. observaties, methode en niet 

methode-gebonden toetsen) om je onderwijs optimaal vorm te geven en 

resultaatgericht te werken 

● Je staat open voor samenwerken in een team, voor opmerkingen, begeleiding en 

leiding. 

● Je levert een bijdrage aan de onderwijsontwikkeling van OBS de Hasselbraam. 

● Je neemt deel in vormen van collegiale ondersteuning. 

● Je hebt een grote pre als je een gymbevoegdheid hebt en/of ICT vaardig bent. 

● Je bent flexibel. 

 

 

Wat bieden we jou? 
 

● Wij bieden jou een hele fijne school waarbij je oprechte openheid, betrokkenheid en 

enthousiasme  zult ervaren.  

● Een werkplek die voortdurend in ontwikkeling is  

● Collegiale ondersteuning  

● 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. 

 

Meer weten? 
Bel gerust met Gabriella Buijs, directeur de Hasselbraam op telefoonnummer 06-24588228 

 

Reageren kan voor 16 september a.s. met een motivatiebrief en cv via vacatures@platoo.nl  
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