Vacature
Kbs Kievitsloop is op zoek naar een

Leerkracht met ondersteunende taken
(wtf 0,4 tot 0,6)
Voor 16 tot 24 uur per week, dagen in overleg.
De functie
Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben wij plaats voor een enthousiaste leerkracht
die ons team wil komen versterken. Wij zijn op zoek naar een collega die binnen de
ondersteuning verschillende taken voor zijn/haar rekening neemt. Dit varieert van het
begeleiden van kinderen met een arrangement, het ondersteunen van groepjes kinderen
binnen en buiten de groep tot het invulling geven aan onze Plusklas.
Op dit moment wordt deze Plusklas in een ochtend georganiseerd en krijgen de kinderen
verdeeld over twee groepen hun ondersteuning aangeboden: groepen 3-4-5 en 6-7-8 zitten
samen in de Plusklas. Door middel van thema’s werken kinderen aan hun eigen hulpvraag
en binnen de Plusklas komen ook onderwerpen als filosoferen aan bod.

De school
Kbs Kievitsloop is een school in de wijk Overkroeten, Haagse Beemden. Onze school
kenmerkt zich door haar kleinschaligheid en een prettige en stimulerende sfeer.
Hierbinnen kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen en weet elk kind zich gezien en
geaccepteerd. Wij zijn trots op onze profiel-pijlers Kanjer, LIST en Engels vanaf groep 1 en
hebben ambities op de ontwikkeling van het thematisch, geïntegreerd werken. Hierbij
staat het onderzoekend leren centraal met specifieke aandacht voor samenwerken,
kritisch denken en jezelf presenteren.
Op onze school verzorgen wij onderwijs aan ongeveer 200 leerlingen verdeeld over acht
groepen (twee kleutergroepen en vervolgens één groep van de daarop volgende leerjaren).
Ons team bestaat uit 17 enthousiaste collega’s, die samen met jou verder willen bouwen
aan de ontwikkeling van onze school.
Kbs Kievitsloop maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•

Dat je lesbevoegd bent
Dat je affiniteit met en kennis hebt over meer- en hoogbegaafdheid. Een opleiding
in die richting heeft de voorkeur en anders de bereidheid om die te gaan volgen
Dat je een fijne relatie kunt opbouwen met de kinderen met wie je werkt en dat je
goed contact kunt onderhouden met de ouders over de voortgang van hun kind
Dat je eigen initiatief toont en verantwoordelijkheid neemt voor jouw taken
Dat je waarde hecht aan een constructieve samenwerking met collega’s en hier ook
je bijdrage aan levert

Wij bieden jou:
•
•
•
•

Een fijne school met een plezierig werkklimaat
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO
Volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze stichting
Het beleid rondom meer- en hoogbegaafdheid is goed uitgewerkt

Informatie
Voor meer informatie over onze school kun je terecht op onze website www.kievitsloop.nl
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met directeur Raymond
Smeets/Anne-Marie Gommeren of intern begeleider Michelle Stroomer via telefoonnummer
076-5419404.

Interesse
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief en CV
uiterlijk 26 augustus 2021 per e-mail naar werken@inos.nl, onder vermelding van
vacaturenummer 10ZM-R1.
De gesprekken worden gepland in de week van 1 september.

