Vacature
Basisschool de Werft is op zoek naar een

Leerkracht L10 in groep 8
(wtf 0,15)
NB: De wtf geldt alleen bij een uitbreiding en is 0,2 als het een hoofddienstverband betreft.
Het gaat om een tijdelijke aanstelling voor komend schooljaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Kbs De Werft daar kies je voor!
Kbs De Werft is een school met ruim 300 leerlingen in een rustige, groene omgeving midden in de Haagse
Beemden. Alle leerlingen verdienen een fijne schooltijd, en dat lukt het best op een plaats waar je je thuis en
op je gemak voelt. De leerlingen die op De Werft zitten, kunnen daar samen opgroeien en indien nodig ‘binnen
de muren’, en het liefst al in een vroeg stadium de juiste ondersteuning krijgen. Wij zorgen er met het hele
team voor dat leerlingen zin hebben in school.
Kbs De Werft is ook een basisschool waar we de ondersteuning voor leerlingen erg belangrijk vinden, en waar
we inclusief (tenzij) denken. Met werken in thema’s en aandacht voor 21st Century Skills dagen we de kinderen
via onderzoekend en bewegend leren uit. Op deze manier proberen we de kinderen te prikkelen in hun fantasie
en beleving, zodat ze weer een stap verder komen in hun eigen ontwikkeling. Niet alle lessen gaan op deze
manier, soms is het ook een kwestie van luisteren naar mooie verhalen van de leerkracht of je eigen werkjes
kiezen tijdens de inloop of werktijd. En als het even kan, gaan we naar buiten!
Op de Werft gaan we o.a. uit van het expliciete directe instructiemodel en differentiëren in de groep. We
willen er steeds meer naar toe werken dat traditionele leerdoelen (taal, lezen en rekenen) uiteindelijk worden
gecombineerd met ‘andere doelen’. Op onderwijskundig gebied zijn wij daarom bezig met ontwikkelingen op
het gebied van thematisch werken, een nieuwe rekenmethode en ook bewegend leren krijgt steeds meer
ruimte.
De Werft maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda (link).

Wat vragen wij van jou?
•
•
•

Je hebt zin om groep 8 een waanzinnig laatste jaar te geven
Je werkt vanuit de gedachte dat alle leerlingen zich thuis kunnen voelen op school
Lef!

Wij bieden jou:
•
•
•
•

Een dynamische school in een groene omgeving
Leuke schoolontwikkelingen
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO
Volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze stichting

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht op onze website of contact opnemen
met directeur Martijn van Ooijen via telefoonnummer 076-5410515 / 06 18133678

Interesse
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan zo snel mogelijk je sollicitatie- of
motivatiebrief en je CV per e-mail naar werken@inos.nl, onder vermelding van vacaturenummer 06XI-R5
Zodra geschikte sollicitanten reageren worden de gesprekken gepland (na de zomervakantie)

