
 

 

 

Profielschets  
 

 

● Leraar 0,4 fte  vanaf 1 maart 2021 ter versterking van ons onderwijsteam onderbouw, 
groep 1-2 (mogelijkheid tot vaste aanstelling bij goed functioneren).  
 

● Leraar 1 fte vanaf 22 februari 2021 in groep 4. 
Betreft vervanging vanwege zwangerschap periode 02-2021 tot en met  07-2021 
(mogelijkheid tot vaste aanstelling bij goed functioneren binnen PlatOO) 
 

 

 
  

 

 

 

Januari 2021 OBS de Regenboog 

 



 
 

 

In verband met het vertrek van een collega zijn wij per 1 maart 2021 op zoek naar een nieuwe 

collega die ons onderwijsteam onderbouw, groep 1-2 wil versterken (0,4 fte). 

 

Vanwege zwangerschapsverlof zijn wij op zoek naar een nieuwe tijdelijke collega (1 fte). Iedere 

ochtend werk je in groep 4, ‘s middags wordt de groep samengevoegd met groep 3 en sta je 

voor groep 3-4. 

 

Basisschool De Regenboog 

OBS De Regenboog vormt als openbare school in Son en Breugel een leergemeenschap waarin 

de totale ontwikkeling van kinderen centraal staat. Kinderen groeien op tot zelfstandige mensen 

die zich competent voelen. Omgaan met verschillen is daarbij een wezenlijk onderdeel van onze 

manier van werken. Onze missie luidt: De Regenboog, Dé school met oog voor iedereen!  

 

Missie en visie 

De Regenboog, De school met oog voor iedereen!  

Vanuit onderstaande 4 kernwaarden geven wij ons onderwijs vorm.  

 

Oog voor ieder kind →  

Op OBS De Regenboog bieden wij onderwijs op maat. Ieder kind is welkom en krijgt wat het 

nodig heeft afgestemd op de individuele behoeften.  

Oog voor elkaar →  

Op OBS De Regenboog werken, spelen en leren we met en van elkaar.  

Oog voor kwaliteit →  

Op OBS De Regenboog hebben wij hoge, maar realistische verwachtingen van kinderen en ons 

onderwijs.  

Oog voor veelzijdigheid →  

Op OBS De Regenboog is oog voor de totale ontwikkeling van kinderen  

 

Schoolambitie  

De komende jaren staan 3 beleidsthema’s centraal bij ons op school.  

1. Onderwijs op maat  

2. Actief leren  

3. Sterk pedagogisch klimaat  

 

Om zorg te dragen voor het realiseren van onze ambities werken alle teamleden in expertteams 

en onderwijsteams samen.  

 

 

Wij zijn op zoek naar iemand die: 

 

● Beschikt over SBL competenties 

● Handelt vanuit de beginselen van het openbaar onderwijs; 

● Affiniteit en ervaring heeft in het werken met heterogene groepen; 

● Innovatief wil werken en out of the box durft te denken; 

● Het als een uitdaging ziet om het thematisch onderwijs en coöperatief leren door te 

ontwikkelen;  

● Zich flexibel en creatief opstelt; 

● Oog heeft voor de kwaliteit van zijn/haar onderwijs; 



 

● In staat is om de leertijd zo in te richten dat deze 

effectief en efficiënt is; 

● Oog heeft voor specifieke onderwijsbehoeften bij kinderen en door het voeren van 

adequaat klassenmanagement in staat is te differentiëren;  

● Het onderwijs vorm geeft vanuit de leerlijnen en de methodes als bronnenboek gebruikt; 

● Een actieve luisterhouding heeft, zowel naar kinderen, ouders als collega's; 

● Het wij-gevoel stimuleert boven de ik-gerichte cultuur, op De Regenboog hebben wij oog 

voor elkaar; 

● Zich te allen tijde voor openbare basisschool De Regenboog representatief opstelt. 

 

Wij zoeken een collega die: 

● Beschikt over een goede algemene ontwikkeling; 

● In staat is met uiteenlopende personen en groepen open te communiceren; 

● In staat is ouders optimaal te betrekken bij het welbevinden en de vorderingen in het 

leerproces en de ontwikkeling van hun kind, alsmede bij de school; 

● Beschikt over een werkconcept en in staat is deze vanuit een lerende en 

veranderingsgezinde houding bij te stellen als de werkomstandigheden dat vragen; 

● In staat is om plannen op te stellen en planmatig te werken; 

● Met humor kan relativeren; 

● Openstaat voor feedback en opbouwende kritiek; 

● Kennis wil delen met andere collega’s; 

● Werkt vanuit de Fides gedachte; 

● Actief participeert in de onderwijs- en expertteams op school en leernetwerken binnen 

PlatOO.  

 

 

Meer weten? 

Bel gerust met Judith van der Kerk,  tijdelijk directeur De Regenboog op nummer 06-46350230.  
  

 

Reageren kan met een motivatiebrief en cv voor 17 januari 2021, via vacatures@platoo.nl  

mailto:vacatures@platoo.nl

