Wij zoeken een leergierig talent!

Profielschets leraar
Vacature leraar op basisschool De Krommen Hoek en De Regenboog in Son
en Breugel
Wtf: 0,8 - 1,0
Verdeling: 0,6 of 0,8 voor de onderbouw DKH( groep 1,2 & 3)) en een dag in de bovenbouw
DR (groep 7/8)

‘Wie bouwt mee aan onze toekomst?
De Krommen Hoek en De Regenboog zijn twee kleine basisscholen van PlatOO in de kern Breugel. De
Krommen Hoek is een nutsbasisschool. De Regenboog is een openbare school. Samen wij op weg naar
een nieuwe toekomst in de vorm van een fusie en een nieuw schoolgebouw. Momenteel zijn de twee
scholen nog aparte scholen, maar omdat we een gebouw delen, werken we al veel samen. Met zo’n
twintig collega’s in de beide teams bieden wij onze kinderen elke dag met veel plezier onderwijs dat
bij hen past.

Hoe werken wij?
De Krommen Hoek werkt vanuit bouwteams (onderbouw: groep 1,2 & 3: 55 kinderen; middenbouw:
groep 4 en 5: 39 leerlingen en bovenbouw: groep 6/7/8 (51 leerlingen). Ons team bestaat uit 13
leerkrachten en twee onderwijsassistenten. De Regenboog werkt in heterogene groepen (1/2, ¾, 5,
6/7 en 7/8). In totaal heeft De Regenboog 109 leerlingen. Verder zijn er in beide teams altijd
stagiaires in huis om het vak te leren.

Wie zoeken wij?
Vanwege het plotselinge vertrek van een collega, hebben we tot het einde van het schooljaar extra
ruimte voor een bevlogen talent. Iemand die het onderbouwteam van de Krommen Hoek komt
versterken en een dag in de week groep 7/8 van De Regenboog. Iemand die het dus leuk vindt om in
verschillende groepen te werken. En iemand die het leuk vindt om mee te bouwen aan de
ontwikkelingen die gaande zijn op onze scholen. Misschien heb je net je PABO diploma gehaald of ben
je er bijna en vind je het leuk om meteen aan de slag te gaan?
Je werkervaring is dus niet het belangrijkste. Je enthousiasme en daadkracht wel.

Wat verwachten we van je?
●
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Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen. Ouders zijn educatieve partners;
Je bent in staat te reflecteren op eigen onderwijs- en communicatief gedrag.
Je hebt een duidelijk zichtbare onderzoekende houding;
Je bent niet te bang om te leren;
Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het onderwijs en handelt daarnaar;
Je werkt actief samen met collega’s;
Je neemt deel aan vergaderingen zoals het bouwoverleg;
Je bent flexibel;
Je staat open voor samenwerken in een team, voor aanwijzingen, opmerkingen, begeleiding en
leiding;
De begeleiding zal maatwerk zijn die we samen met jou vormgeven.

Meer weten?
Kijk op onze websites www.bskrommenhoek.nl en www.regenboogbreugel.nl
Of bel gerust met Sandra Buys, directeur basisschool De Krommen Hoek, 06-22494986
Mail je reactie voorzien van motivatiebrief en cv naar: s.buys@bskrommenhoek.nl
Vanwege eventuele opzegtermijnen, willen wij op korte termijn starten met het voeren van de eerste
sollicitatiegesprekken.

