Profielschets leraar
Op basisschool de Ruimte

Vanaf 17 mei 2021, tijdelijke vacature i.v.m. zwangerschap tot medio december
2021:
Leraar 1,0 in unit 1-2-3
(met mogelijkheid tot vast dienstverband binnen PlatOO bij goed functioneren)

april 2021

Wij zoeken een collega die:
tenminste startbekwaam is en beschikt over de volgende kwaliteiten:
•

Je bent erop gericht je werk steeds beter te doen. Via reflectie, onderzoek en scholing onderzoek
ontwikkel je je eigen vaardigheden en de impact daarvan op het leren van kinderen.

•

Je maakt deel uit van een onderwijsteam en wilt graag samenwerken met collega’s, deelt actief
ervaringen uit en staat open voor feedback die leiden tot aanpassingen in je werkwijze.

•

Je bent je bewust van je rol en impact op de beeldvorming over de organisatie.

•

Je wilt graag bijdragen aan de ontwikkeling van de school als organisatie.

•

Je bent voldoende zelfstandig, initiatiefrijk, je bent innovatief.

•

een aantoonbare specifieke expertise op tenminste één onderstaande gebieden kan een pré zijn:
o

opbrengstgericht werken

o (hoog) begaafdheid

o

Wetenschap en techniek

o

Professionele cultuur

o

Cultuureducatie

o

Bewegingsonderwijs

o

Digitale geletterdheid

Wie zijn wij?
•

Basisschool De Ruimte is een openbare en algemeen toegankelijke basisschool in Son en
Breugel. De school is in drie units georganiseerd: units 1-2-3; unit 4-5-6 en unit 7-8.

•

Iedere unit heeft een eigen onderwijskundig team.

•

Het onderwijsteam neemt collectief verantwoordelijkheid voor het leren en welzijn van een
groep kinderen.

•

Ieder teamlid is verantwoordelijk voor álle resultaten van álle leerlingen.

•

Teamleden hebben een wederzijdse afhankelijkheid.

•

Teamleden verantwoorden zich naar elkaar en helpen elkaar.

Wij bieden:
•

een werkplek die voortdurend in ontwikkeling is

•

collegiale ondersteuning

•

samenwerking in een constructief, openhartig, enthousiast onderwijsteam

•

een interessante gecombineerde groep kinderen, gemêleerd van samenstelling qua
leerontwikkeling, capaciteiten, leeftijd, achtergrond, interesses en leerstijlen.

Meer weten?
Kijk op www.deruimte-sterrenschool.nl of neem contact op met directeur Michiel van Dijck
(michiel.v.dijck@deruimteson.nl / 06-18371233)
Reageren kan met een motivatiebrief en cv, voor 15 april 2021 via vacatures@platoo.nl
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