Profielschets leraar
op OBS De Ranonkel te Someren

●

Leraar, 1,0 fte januari t/m juli 2023
Het betreft een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vaste aanstelling bij
goed functioneren. Ingang zo spoedig mogelijk.

OBS De Ranonkel
Openbare Basisschool De Ranonkel is een openbare basisschool met 300 leerlingen (okt 2022). OBS
De Ranonkel is meer dan 30 jaar geleden gestart in de gemeente Someren in de wijk Waterdael. De
wijk breidt zich nog steeds uit met nieuwbouw en nieuwe, vaak jonge gezinnen. De school heeft
behalve een wijkfunctie ook een regiofunctie en wordt bezocht door kinderen uit de hele gemeente.
De school kenmerkt zich door de ruimte die het geeft aan kinderen. OBS De Ranonkel is de enige
openbare school binnen de gemeente Someren.

Visie en missie van de school
OBS De Ranonkel is een échte ontmoetingsschool waar de totale ontwikkeling van het kind centraal
staat. Uit de missie vloeien kernwaarden voort, deze kernwaarden krijgen ruimte in het
onderwijsaanbod en de organisatiestructuur. Ons onderwijs wordt vormgegeven op basis van
onderstaande uitgangspunten:
●
●
●
●
●
●
●

Kinderen werken samen, tonen respect en zijn verdraagzaam. Kinderen maken kennis met de
verschillen in de maatschappij.
Kinderen hebben recht op onderwijs dat bij hen past.
Kinderen ontwikkelen zich in de brede zin van het woord.
Kinderen hebben een grote mate van zelfstandigheid.
Kinderen krijgen onderwijs dat een sterke relatie heeft met ervaringen van kinderen en waarbij zij
zich betrokken voelen.
Kind, ouders en leerkracht vormen samen een belangrijke driehoek en werken intensief samen om
zicht te krijgen en te houden op de ontwikkeling van het kind.
Kinderen hebben een eigen en actieve inbreng in het onderwijs op OBS de Ranonkel.

Wij zoeken een collega die:
●
●
●
●
●
●
●
●

Kinderen accepteert zoals ze zijn en vertrekt vanuit diversiteit.
Een positief en veilig leerklimaat biedt, waarbij de uitgangspunten van ‘De hand’ leidend zijn en
afgestemd wordt op de pedagogische behoeften van de kinderen.
Zichzelf de vraag stelt: ‘hoe draagt mijn handelen bij aan het welbevinden en de didactische
ontwikkeling van onze leerlingen’
Autonomie bij kinderen stimuleert.
Gericht is op leren in de brede zin met daarbij passende verwachtingen en kan inspelen op de
onderwijsbehoeften van alle kinderen.
Een onderzoekende houding heeft en initiatieven neemt zowel in relatie met anderen als in het
verbeteren van onderwijs.
Onderdeel uitmaakt van een kernteam rondom een onderwijsinhoudelijk thema en met collega’s
samen een ondersteuningsteam vormt waarbij je vanuit je groep de onderwijskwaliteit bespreekt.
Reflecteert op eigen gedrag en hieruit vervolgstappen zet.

Invulling taak:
De invulling kan (eind-)verantwoordelijkheid voor een groep (onderbouw of middenbouw) zijn,
ondersteunende taken op leerkrachtniveau of een combinatie daarvan.
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Wij bieden:
●
●
●
●
●

Een plek in een fijn team met afwisselende werkzaamheden.
Een autonome omgeving die initiatief waardeert bij kinderen en volwassenen.
Volop ruimte voor ontwikkeling.
Professionele teams die passie en enthousiasme laten zien.
Een werkplek die voortdurend in ontwikkeling is.

Meer weten?
Bel gerust met Nazan Schillings, directeur OBS De Ranonkel op telefoonnummer 0493-490441 of
06-14391492
Reageren kan met een motivatiebrief en cv via vacatures@platoo.nl.
Reageer snel want we houden doorlopend sollicitatiegesprekken.
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