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

Leerkracht groep 1-2
(1,0 wtf)
Het gaat om een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling
vanaf het volgende schooljaar
Ben jij iemand met een innovatieve, nieuwsgierige en gedreven grondhouding? Wil je graag
het onderwijs verder ontwikkelen en ga je een uitdaging niet uit de weg? Dan zoeken we
jou!
NB: Geïnteresseerde collega’s met een kleinere werktijdfactor worden ook
uitgenodigd om te reageren.

Kbs de Parel, waar je mag schitteren…
KBS de Parel is een multiculturele school waar leerlingen met verschillende sociale achtergronden
onderwijs volgen. Er staat een gepassioneerd team klaar om alle leerlingen te begeleiden in een
veilige, positieve omgeving op weg naar hun zelfstandigheid.
Zo staan wij aan het begin van de doorontwikkeling naar een kindcentrum en werken wij nauw
samen met de VVE locatie Nijntje Pluis van Kober. Een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen
is wat wij nastreven.
Kbs de Parel maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda.

Werkzaamheden
Als leerkracht groep 1-2 geef je dagelijks vorm aan het onderwijs voor onze kleuters. Spelenderwijs
leren en ontwikkelen staat centraal. Je werkt thematisch en doelgericht en biedt een breed aanbod
aan leerstof en vaardigheden. Door het werken met KIJK! maak je de ontwikkeling van kinderen op
de verschillende leerlijnen zichtbaar. Je stimuleert en enthousiasmeert kinderen in hun
ontwikkeling, ieder zoveel mogelijk op hun eigen niveau en tempo.
Je hebt aandacht en respect voor ieders achtergrond en mogelijkheden. Je zorgt voor een positieve,
veilige en uitdagende leeromgeving, waarin kleuters zich vol zelfvertrouwen zo optimaal mogelijk
kunnen ontwikkelen. Hierbij werk je nauw samen met de collega’s van de tweede kleutergroep
binnen onze school. Je onderhoudt een actieve samenwerking met de pedagogisch medewerkers van
Kober en zet je in voor de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•

Een PABO bevoegdheid;
Passie voor het werken met het jonge kind;
Enthousiasme voor én affiniteit met onze kansrijke leerlingen;

•
•

Zin in samenwerken en elkaar als collega’s inspireren bij het vormgeven van het onderwijs;
Een natuurlijke nieuwsgierigheid naar dat wat werkt in onderwijs, innovatie en
ontwikkeling, om dat te kunnen inzetten en uitdiepen in het onderwijs;
Collegialiteit, flexibiliteit, gedrevenheid en relativeringsvermogen

•

Wij bieden jou:
•
•
•
•
•
•
•

arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO;
schaal L10;
een verkort professionaliseringstraject Specialist jonge kind samen met je collega’s van de
kleutergroepen.
een prettige, uitdagende en afwisselende werkomgeving;
een baan op een school die volop in beweging is, waarbij wij jouw inbreng op prijs stellen;
een team met fijne collega’s;
volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze stichting

Informatie
Algemene Informatie over de school is terug te vinden via www.kbsdeparel.nl
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met directeur Paulien Machgeels
via telefoonnummer 06-39303119.

Interesse
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief en CV voor 18 mei
2021 per e-mail naar werken@inos.nl onder vermelding van vacaturenummer 15ZM-21A
De gesprekken worden gepland in week 21 en 22.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid genieten interne
kandidaten de voorkeur.

