Vacature
Kbs De Spoorzoeker is vanaf komend schooljaar op zoek naar een

Leerkracht L10 groep 7
(1,0 wtf)
voor vijf dagen per week. Het gaat om een tijdelijke aanstelling met uitzicht
op een vaste aanstelling vanaf het volgende schooljaar.
Kbs De Spoorzoeker, waar we “leren met lef”
•
•
•

die zich sterk maakt voor goed modern eigentijds onderwijs.
waar kinderen worden uitgedaagd en ondersteund om het beste uit zichzelf te
halen en hun talenten verder te ontwikkelen.
waar kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen.

Specifiek voor onze groepen 4 t/m 8
• er is een verkorte, basis- en verlengde instructie. Vervolgens wordt de nieuwe
leerstof geoefend. De groepen 4 t/m 8 werken met een Snappet tablet. In de
ochtend wordt er gewerkt aan de basisvakken. De leerkracht heeft met name de
instructie gevende rol.
• de zaakvakken worden middels het organisatiemodel van VierKeerWijzer
aangeboden. Bij dit model wordt uit gegaan van de meervoudige intelligentie bij
kinderen. De kinderen leren zelfstandig vanuit hun eigen interesses en kwaliteiten
te denken en werken. De leerkracht is de coach die de kinderen sturing geeft
middels procesgerichte vragen.
• binnen 4x wijzer hebben we er voor gekozen om de lessen van natuur te
combineren met de taaldoelen. Zo worden de taal doelen vanuit een thema
aangeboden.
• onderzoekend en ontdekkend leren vanuit een natuurlijke nieuwsgierige houding is
een van onze speerpunten in het koersplan. Jaarlijks vinden er onderzoeksdagen
plaats.
• Kbs De Spoorzoeker is een Kanjer school met een positief pedagogisch klimaat waar
we trots op zijn.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•

Onderwijsbevoegdheid / PABO diploma
Een vanzelfsprekende bereidheid tot verdere professionalisering
Goede communicatieve vaardigheden
Bereidheid om samen met je parallel collega lessen te ontwerpen
Ervaring in de bovenbouw en bereid om met de leerlingen mee te gaan naar groep 8

Wij bieden jou:
•

•
•
•

Een vertrouwde plek binnen ons gemengde, enthousiaste team waar je met open
armen wordt ontvangen.
arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO
schaal L10
volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze Stichting

Informatie

Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht op onze website
www.spoorzoekerbreda.nl, of contact opnemen met directeur Antoinet Sommers via
telefoonnummer 06-43506886

Interesse

Als je interesse hebt om lid van ons enthousiaste team te worden, stuur dan je
sollicitatiebrief en CV per e-mail naar werken@inos.nl vóór 18 mei 2021, onder vermelding
van vacaturenummer 09WT-21A.
De gesprekken worden gepland tussen in de periode 20 mei t/m 26 mei 2021.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid genieten
interne kandidaten de voorkeur. Interne kandidaten van de school of kandidaten die vanuit
Phoenix reeds werkzaam zijn op school, hebben voorrang.

