Functieprofiel
LERAAR
op OBS De Horizon
0.6 – 1.0 fte onder-/middenbouw
0.6 – 1.0 fte midden-/bovenbouw
•

Ingang schooljaar 2022-2023

•

Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

april 2022

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s
Ben jij
•

De sociale collega die open en proactief communiceert en waar we als team op
kunnen rekenen?

•

De geduldige collega die kinderen weet te prikkelen, uit te dagen en weet te
verbinden?

•

De creatieve collega die bereid is de handen uit de mouwen te steken en bereid is
om een stapje extra te zetten?

•

De flexibele collega die in kan spelen op de behoeftes van (individuele) kinderen?

•

De ambitieuze collega die opbrengstgericht kan werken op basis van geanalyseerde
data?

Wie zijn wij?
OBS De Horizon is een van de twee openbare basisscholen in Asten. OBS De Horizon is een
sfeervolle school met een prettig en sociaal team. Ons team bestaat uit 12 medewerkers (10
leraren, 1 administratief medewerker en 1 directeur).
We investeren samen in de brede ontwikkeling van onze kinderen en leggen de focus op het
opbrengstgericht werken en het werken in onderwijsteams. Hiermee willen we de kwaliteit van
ons onderwijs verder versterken en de professionele dialoog met elkaar op gang brengen en
houden. Samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid zorgen ervoor dat er volop ruimte is
voor ontwikkeling.
We streven ernaar om voor alle kinderen een passend aanbod te creëren, dat tegemoet komt
aan de brede ontwikkeling. We willen daarbij voor alle kinderen mogelijkheden benutten en
kansen creëren. De sociaal-emotionele ontwikkeling neemt hierbij een belangrijke plaats in. We
houden rekening met het feit dat elk kind uniek is in zijn/haar ontwikkeling.
Kinderen uit heel Asten en zelfs omliggende dorpen bezoeken OBS De Horizon. Er heerst een
open sfeer, waarin iedereen zich thuis voelt. Het leren van de kinderen staat centraal, zodat zij
goed voorbereid worden op hun toekomst. We leren kinderen om zelfstandig te kunnen
functioneren (in de maatschappij) en kritisch te kijken naar hun eigen leerproces en leerhouding.
We willen duidelijkheid geven aan verwachtingen en verplichtingen ten opzichte van onze
kinderen.
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OBS De Horizon biedt samen met verschillende partners een rijke leeromgeving op cognitief,
sociaal, creatief, cultureel en sportief vlak. Alle partners werken vanuit hetzelfde pedagogische
kader en investeren in ouderbetrokkenheid. Ouders zijn partners bij de opvoeding en het
begeleiden en opleiden van onze kinderen. Een goede afstemming van de begeleiding op school
en daarbuiten heeft een positief effect op de schoolprestaties en de werkhouding van de
leerlingen. Dit vraagt dan ook om een proactieve houding van alle betrokkenen.

Meer weten?
Bekijk onze website www.obs-dehorizon.nl, de website van ons bestuur www.platoo.nl of neem
contact op met Frank Kuilder (frank.kuilder@platoo.nl, 06 – 51 75 04 62 of 0493 – 670 141).
Reageren kan tot zondag 8 mei 2022 met een motivatiebrief en cv via vacatures@platoo.nl.
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