Functieprofiel
Leraar/stamgroepleider bovenbouw
Wtf 0,6 voor de bovenbouw (groep 6-7-8) per 1 augustus 2022
Het betreft een tijdelijke functie m et uitzicht op vast dienstverband binnen PlatOO

april 2022

Jenaplanschool Het Mooiste Blauw
Het Mooiste Blauw is in Nuenen-west gesitueerd en is een groeiende school. Momenteel zijn
er zeven groepen en volgend schooljaar starten we met acht groepen; een onderbouw met
drie stamgroepen 1/2, een middenbouw met drie stamgroepen 3/4/5 en een bovenbouw
met twee stamgroepen 6/7/8. In de bouwen wordt onderling intensief samengewerkt.
Het Mooiste Blauw is een algemeen toegankelijke jenaplanbasisschool. Dat betekent dat op
onze school iedereen welkom is en dat wij verschillen tussen mensen als een meerwaarde
zien. Respectvol omgaan met elkaar is iets wat in een gemeenschap waarin veel verschillen
aanwezig zijn op een natuurlijke manier geleerd wordt. Wij maken daar actief gebruik van.

Visie en missie van de school
De basis van ons onderwijs is het jenaplanconcept. Dit pedagogische concept ligt onder ons
dagelijks handelen en is te herkennen aan de manier waarop we ons onderwijs vormgeven.
Relaties vormen de kern van het concept; de relatie van het kind tot zichzelf, de relatie van
het kind tot de ander en de relatie van het kind tot de wereld om hem heen.
Wereldoriëntatie is daarom het belangrijkste domein op onze jenaplanschool. Vanuit de
wereldoriënterende thema's die gekozen worden, wordt het onderwijs gevormd en
aangeboden en de omgeving ingericht. Op verschillende niveaus is dit te herkennen; in de
stamgroepen, in de bouwen en in de hele school.

Wij zoeken een collega die
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kan handelen en communiceren op een open en respectvolle manier, naar kinderen,
ouders en onze omgeving;
het jenaplanconcept kent en hiernaar kan handelen of zich hierin wil verdiepen en
scholen;
ervaring heeft in het werken met het oudere kind;
ervaring heeft in het werken met een stamgroep of combinatiegroep;
een uitdagende en leerrijke omgeving kan neerzetten;
zich richt op de totale ontwikkeling van een kind en hierbij hoge verwachtingen
hebben;
een goede balans weet te vinden tussen dat wat een kind kan, wil en opbrengst
gericht werken;
goed kan samenwerken met collega's en ouders en wil investeren in de onderlinge
samenwerking;
onderdeel uitmaakt van een expertteam rondom een onderwijsinhoudelijk thema en
met collega’s samen een onderwijsteam vormt waarbij je samen het onderwijs
vormgeeft voor de gehele bouw;
uit is op vernieuwing en eigentijds onderwijs;
representatief wil zijn voor onze school;
een bijdrage wil leveren aan de schoolontwikkeling, teamvorming en werkplezier.
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Invulling taak
Je wordt onderdeel van het bovenbouwteam bestaande uit twee andere collega’s waar je
intensief mee samenwerkt. Jouw taak is om kinderen een veilige plek te geven waarin ze komen
tot leren en zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen leerproces waar j ij ze als
bovenbouwstamgroepleider in begeleid.
Je komt 3 dagen voor de bovenbouw te werken. Dit kan op verschillende manieren ingevuld
worden, door zowel voor een stamgroep te staan als in de ondersteuning in de bovenbouw te
staan. Dit is in overleg nader te bepalen.

Hoe werken wij?
Het Mooiste Blauw werkt vanuit onderwijsteams; onderbouw (groep 0-1-2), middenbouw (groep
3-4-5) en bovenbouw (groep 6-7-8). In deze teams werk je veel samen.
Daarnaast ben je als teamlid onderdeel van een expertteam waarbinnen je inhoud kunt geven
aan de kwaliteit van ons jenaplanonderwijs. De studiedagen worden vormgegeven vanuit deze
expertteams.

Wij bieden
•
•
•
•
•

Een plek in een f ijn team met af wisselende werkzaamheden.
Een autonome omgeving die initiatief waardeert bij kinderen en volwassenen.
Volop ruimte voor ontwikkeling.
Prof essionele teams die passie en enthousiasme laten zien.
Een werkplek die nieuw is en voortdurend in ontwikkeling.

Meer weten?
Bel gerust met Nanouk Teensma, schoolleider Het Mooiste Blauw op telef oonnummer van de
school 040-73 70 161 of 06-51982635 of kijk voor meer inf ormatie op www.hetmooisteblauw.nl.
Reageren met een motivatiebrief en cv via vacatures@platoo.nl. De sollicitatiegesprekken zullen
na de meivakantie plaatsvinden.
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