Vacature
Kbs De Driezwing is op zoek naar een

Leraar L10, groep 5
(wtf 0,6)
Voor 3 dagen per week, op woensdag, donderdag en een nader te bepalen
dag.
Het gaat om een tijdelijke aanstelling voor komend schooljaar, met uitzicht
op een vast dienstverband bij INOS .
Kbs De Driezwing, motto; “Op de Driezwing leren we samen en van
elkaar”.
Profiel Kbs De Driezwing
Kbs De Driezwing is een middelgrote school gelegen in de wijk Kroeten in de Haagse
Beemden. De school vormt samen met Kbs Kievitsloop en Kbs De Werft een
organisatorische eenheid. De Driezwing telt op dit moment 200 leerlingen verdeelt over 9
groepen. De Driezwing heeft een gemêleerde populatie, waardoor de variëteit in de
groepen groot is.
De Driezwing kent 3 pijlers:

1.
IPC, dit staat voor International Primary Curriculum, een vorm van projectmatig onderwijs
waarbinnen de creatieve en zaakvakken door middel van thema’s geïntegreerd worden
aangeboden. In een cyclus van 2 schooljaren worden steeds 8 thema’s behandeld.
2.
LIST lezen, waarbij er zowel aandacht voor het aanleren van de techniek als voor
leesbegrip en -beleving is. Dit met als doel de kinderen te ontwikkelen tot gemotiveerde
en strategische lezers. Om dit te bereiken wordt in de groepen 3 tot en met 8 elke ochtend
het eerste half uur groepsoverstijgend ‘LIST gelezen’.
3.
Kanjer, deze training wordt ingezet voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de
kinderen. Met behulp van de Kanjerpetten willen we de kinderen inzicht geven in
verschillende soorten gedrag en een goede sfeer in de groepen realiseren.
Kbs De Driezwing maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda.

We zoeken iemand die:
-

Sterk in zijn / haar schoenen staat.
Kennis heeft van IPC
Goed kan samenwerken.
Planmatig kan handelen.
Flexibel is.

Wij bieden jou:
-

Fantastische kinderen
Een uitdagende baan
Een team met fijne collega’s
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 Hans Versluijs via telefoonnummer 076-5411769 of 06-51539246.

Interesse
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief en CV
uiterlijk 22 juli 2021 per e-mail naar werken@inos.nl onder vermelding van
vacaturenummer 21PQ-R1

