Profielschets leraar
op OBS Het Klokhuis

•

Leraar voor groep 7/8 (onderwijsteam bovenbouw) voor 0,4 tot 0,8 van 12 april 2021
t/m 23 juli 2021 (mogelijkheid tot vaste aanstelling bij goed functioneren en
voldoende formatieruimte)

december 2020

Wil jij:
werken op een school met Pit? Waar met Passie gewerkt wordt rondom de kernwaarden zelfbewust,
creativiteit, verbinding en autonomie? Lees dan snel verder want……

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega
voor de vervanging van een zwangerschapsverlof
•

leraar voor groep 7/8 (onderwijsteam bovenbouw) voor 0,4 tot 0,8 van 12 april t/m 23 juli
2021.
PlatOO is een groeiende organisatie, waardoor er mogelijkheid tot een vast contract is bij goed
functioneren.

Ben jij de leraar die:
•
•
•
•
•
•

gericht is op het leren van de leerling en daarbij hoge verwachtingen heeft?
oog heeft voor alle leerlingen, en kijkt naar kansen en talenten?
kinderen mede verantwoordelijk maakt voor hun leren en met hen reflecteert op het
leerproces?
structureel coöperatief leren inzet tijdens je lessen?
samenwerkt met leerlingen, ouders en collega’s om zo het beste uit elke leerling te halen?
goed kan reflecteren en zijn/ haar eigen talenten kent?

Stuur dan je motivatiebrief en CV voor 15 januari naar Iris Schellekens, via iris@obshetklokhuis.nl.

Wie zijn wij:
Wij zijn een team wat met veel enthousiasme, passie en professionaliteit elke dag met veel plezier werkt
aan de ontwikkeling van onze kinderen. Vanuit onze openbare identiteit ontvangen we iedereen met
open armen, zijn we nieuwsgierig naar wie jij bent en naar wat je te vertellen hebt. Goed samenwerken
vinden we belangrijk, dit doen wij aan de hand van de teamgecentreerde organisatiestructuur. Dat
betekent dat we werken met onderwijsteams die samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van
de leerlingen binnen dit team. We gebruiken hierbij de kennis en expertise van elkaar en anderen, en
maken vervolgens bewuste afwegingen hoe hiermee om te gaan in onze school. We zoeken steeds naar
creatieve oplossingen om ons onderwijs elke dag verder te ontwikkelen.

Meer weten?
Bekijk onze website www.obshetklokhuis.nl, de website van ons bestuur www.platoo.nl of neem
contact op met Iris Schellekens (iris@obshetklokhuis.nl of 0492- 465527).
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