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

Leerkracht L10 (met extra taak RT)
(0,6 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!

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
Je werkzaamheden zijn divers en afwisselend. Als leerkracht werk je één dag in de week in een
vaste bovenbouw groep en één dag werk je als vervanger in de groepen 1 t/m 8 binnen onze school.
Daarbij werk je één dag als RT-er met individuele leerlingen en/of groepjes leerlingen. Je schrijft
hiervoor de handelingsplannen en evalueert deze. Tevens ben je medeverantwoordelijk voor de
ontwikkeling van ons MHB-beleid en geef je ondersteuning aan de meer- en hoogbegaafde leerling(en).
Je hebt aandacht en respect voor ieders achtergrond en mogelijkheden. Je zorgt voor een positieve,
veilige en uitdagende leeromgeving, waarin leerlingen zich vol zelfvertrouwen zo optimaal mogelijk
kunnen ontwikkelen. Hierbij werk je nauw samen met de collega’s binnen onze school.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•

Pabo-diploma met een aanvullende RT-opleiding;
Enthousiasme voor én affiniteit met onze kansrijke leerlingen;
Ervaring met de taak van remedial teaching in het basisonderwijs of gespecialiseerd
onderwijs;
Kennis en ervaring in meer- en hoogbegaafdheid en ontwikkelingsvoorsprong;
Planmatig kunnen werken aan onderwijs- en zorgkwaliteit.

•

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 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-21B.
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.

