
 

 

november 2020 

Vacature OBS De Bron |  PlatOO juli 2020   

Profielschets leraar 

op OBS de Bron 

● Leraar L10,  0.4 fte (2 dagen) voor groep 7 (dag in overleg) en groep 8 (vrijdag) 

Betreft: tijdelijke aanstelling van 11 december 2020 tot en met 1 april 2021 
 

 

 

 



 

 

Vanwege een zwangerschapsverlof zijn wij op zoek naar een leraar voor groep 7 en groep 8.  

OBS De Bron  
O.b.s. De Bron is een kleinschalige school gelegen in de wijk de Koolhof in Deurne. Een school waarin we 
ervan uitgaan dat elk kind 100% oké is en zeer welkom is, ongeacht afkomst, religie, taal of 
beperkingen. 
 
Op De Bron krijgen kinderen de mogelijkheid om hun kwaliteiten en talenten te ontdekken. 
Daarbij geloven wij niet in onderwijs voor het gemiddelde kind en staan we voor maatwerkonderwijs! 
Dit betekent dat wij nauwkeurig nagaan wat het kind al beheerst en stemmen het onderwijsaanbod 
van het kind daarop af, creëren een nieuwsgierig makende leeromgeving, maken kinderen eigenaar 
van hun eigen leerproces en werken waar mogelijk samen. 
 
Het onderwijs op De Bron wordt vormgegeven door een team van kundige en bevlogen mensen, 
verdeeld over 8 groepen. In het schooljaar 2020-2021 werken we met heterogene kleutergroepen en 
voornamelijk homogene groepen in 3-8.  

 

 

Visie en missie van de school 
De Bron is de school waar kinderen vanuit onderlinge betrokkenheid uitgedaagd worden om zich te 
ontwikkelen tot verantwoordelijke, creatieve en respectvolle mensen. 
 
Ons motto is ‘samen maken we ons sterk’. 
 
We bouwen samen met de kinderen en de ouders aan de brede ontwikkeling van leerlingen, aan de 
hand van onze vier pijlers: welbevinden, nieuwsgierigheid, zelfverantwoordelijkheid en samenwerken.  
 
We werken volgens het expliciete directe instructiemodel en hebben het Fides gedachtegoed in ons 
dagelijks handelen verweven.  
We werken met zelfverantwoordelijke onderwijsteams. Als lid van een onderwijsteam ben je collectief 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle kinderen. Hiernaast ben je onderdeel van een 
expertteam binnen de organisatie, waarbinnen we verschillende onderwijsontwikkelingen ontwerpen, 
volgen en borgen. Dat betekent dat we naast een aantal competenties gericht op het persoonlijk 
functioneren (1 - 4) , nadrukkelijk een beroep doen op interpersoonlijke competenties (5 - 8). 
 
Competenties: 
1. Didactisch: sterke instructies op maat kunnen geven; 
2. Pedagogisch: pedagogisch tact hebben, kindgericht werken; 
3. Inhoudsdeskundig; kennis van de leer- en ontwikkelingslijnen; 
4. Steeds gericht op verbetering via reflectie, onderzoek, scholing; 
5. Graag en vaardig samenwerken, kennisdelen met collega’s binnen en buiten het eigen 
onderwijsteam; 
6. Organisatiebewust. Willen en kunnen handelen binnen de context van de hele school(ontwikkeling); 
7. Bijdragen aan organisatieontwikkeling. Actief een bijdrage leveren, bijvoorbeeld in een expertteam; 
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8. Zelfstandige, initiatiefrijke, innovatieve beroepsuitoefening. 
 

Wat wij vragen van een leraar op OBS De Bron  
 

● Draagt de schoolvisie uit in woord en daad.  

● Is nieuwsgierig en leergierig.  

● 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 

nieuwsgierige en 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 de Bron.  

● Levert een actieve bijdrage aan het onderwijs op De Bron; we zijn samen verantwoordelijk voor 

het onderwijs en alle taken die daarbij horen.  

● Bevoegdheid bewegingsonderwijs is een pré. 
  

  

Wat bieden we jou: 
 

● Een marktconform salaris.  
● Maatwerkbegeleiding, samen met jou vormgegeven.  
● Een leuke groep kinderen, gemêleerd van samenstelling qua leerontwikkeling, capaciteiten, 

leeftijd, achtergrond, interesses en leerstijlen. 
● Een deskundig, gezellig en enthousiast team om mee samen te werken 

 

 

Meer weten? 
Bel gerust met Natasja Simons, directeur op De Bron, via telefoonnummer 0493 317234. 
 
Reageren kan tot en met maandag 16 november 2020, met een motivatiebrief en cv via 
vacatures@platoo.nl 
 
Gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdagmiddag 20 november.  
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