
 

 

Profielschets leraar 

 
op OBS 't Einder 

• Leraar 1,0 WTF (5 dagen) voor groep 8  

• Alternatieve mogelijkheden groep 8 (0,6), 7 (0,2) en groep 3 (0,1)  

• In overleg is de vacatureruimte in te vullen   

• Betreft vacatureruimte voor schooljaar 2021-2022, met uitzicht op vast dienstverband 
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Het team OBS ’t Einder is op zoek naar een nieuwe collega. 

Wij zijn een moderne openbare school in de gemeente Gemert-Bakel en ligt aan de rand 

van het Hein de Witpark in de wijk Paashoef.  

De school wordt bezocht door 275 kinderen, verdeeld over 11 groepen, waarvan er een 

aantal heterogeen zijn qua samenstelling. We werken met een team van in totaal 25 

enthousiaste personeelsleden, zowel fulltime als parttime.    

‘t Einder is gehuisvest in een modern en aantrekkelijk schoolgebouw. Er is om de school 

voldoende speelgelegenheid, waaronder een speelpark met mooie speeltoestellen, waarvan 

de school gebruik kan maken. De school behoort bij Stichting PlatOO; bestuur voor 

openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. 

 

Visie en missie van de school 

Schets en de visie/missie van ‘t Einder zijn terug te lezen op de website van de school.  

(www.obseinder.nl) 

 

In het kort:  

’t Einder is een basisschool waar iedereen van harte welkom is. De school wordt door 

ouders ook getypeerd als zeer open en warm. 

OBS ’t Einder is toegankelijk voor elk kind en zijn of haar ouders, ongeacht huidskleur, taal, 

geloofsovertuiging, culturele achtergrond of maatschappelijke achtergrond.  

’t Einder sluit zoveel mogelijk aan bij de actuele ontwikkelingen in onze samenleving. Als 

openbare school geven we samen met ouders, kinderen en leraren vorm aan ons onderwijs.  

De onderstaande kernwaarden zijn leidend voor keuzes die wij als school (samen met 

ouders en kinderen) maken en als zodanig ook herkenbaar in de totale organisatie.  

- Welbevinden 

- Betrokkenheid  

- Samenwerking  

- Eigenaarschap 

- Talentontwikkeling 

Bij de keuzes die we maken, gebruiken we de onderwijssystematiek ‘Wat Werkt Op School’ 

van Robert Marzano. We richten ons in iedere beleidsplanperiode op 

onderwijsveranderingen die daadwerkelijk invloed hebben op het verbeteren van de 

leerprestaties van kinderen. Hierbij maken we gebruik van structureel coöperatieve 

werkvormen en het GIP-model om groeps- en individueelgericht pedagogisch en didactisch 

handelen van de leraar te waarborgen. 

http://www.obseinder.nl/
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't Einder is een lerende organisatie. Dat betekent dat de leraren leren van elkaar en 

samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Daarnaast stelt 't Einder de 

medewerkers in staat hun talenten te ontwikkelen en competenties in te zetten die de 

organisatie (schooldoelen) van hen vraagt.  

Een leraar op OBS ’t Einder: 

 
• 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 gedrag en communicatie. 

Heeft een 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 ‘t 

Einder.  

• Is flexibel 

• Is een teamplayer  

• Kan zich vinden in het systeem van leerlingbegeleiding; 

  Dit houdt in: 

• Middels het GIP-model biedt de leraar aangepaste instructies en leerhulp aan 

tijdens de lessen; 

• De didactische aanpak kenmerkt zich door het intensief werken met coöperatieve 

werkvormen; Ervaring hiermee strekt tot de aanbeveling. 

 

 

Wat bieden we jou: 

 
• Een marktconform salaris.  

• De begeleiding zal maatwerk zijn die we samen met jou vormgeven.  

• Een interessante combinatie van verschillende groepen, gemêleerd van 

samenstelling qua leerontwikkeling, capaciteiten, leeftijd, achtergrond, interesses en 

leerstijlen. 

• Gezien de invulling van 3 dagen voor de groep 8 geldt er daar een 

groepsverantwoordelijkheid. Voor de andere groepen geldt dat niet. 

• Naast de invulling voor de groepen is er ook ruimte voor ambulante inzet in het 

kader van het Nationaal Programma Onderwijs. 

• Het betreft in eerste instantie een tijdelijke vacature voor schooljaar 2021-2022. 

 

   

Meer weten? 

Bel gerust met Paul Pennock, directeur ’t Einder op telefoonnummer 0492-365926. 

 

Reageren kan met een motivatiebrief en cv via vacatures@platoo.nl  
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