Vacature

Kbs Helder Camara

Leerkracht instroomgroep

Fulltime, wtf 0,95-1
2678-4113 (L10)

Ben jij op zoek naar een baan waarin je jezelf verder kunt
ontwikkelen? Werk jij ook graag samen en neem je graag het
initiatief om echt vernieuwend en eigentijds onderwijs te geven.
Maak jij samen met ons het verschil?

JOUW FUNCTIE
Voor de start van een nieuwe kleutergroep zijn we per 1 april 2022 op zoek naar een enthousiaste collega.
De meeste leerlingen uit deze klas starten in april waarna er nog een kleine instroom is in mei en juni.
Uiteindelijk geef je les aan 15 leerlingen. Je werkt samen met de andere 4 kleutergroepen van onze school
en maakt onderdeel uit van onze kleuterbouw. Bij net startende leerlingen is het belangrijk in te zetten op
het vergroten van het welbevinden en de betrokkenheid en aandacht te hebben voor de randvoorwaarden
voor het onderwijs. Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling t/m 31 juli 2022, met
eventueel uitzicht op een vast dienstverband.

KBS HELDER CAMARA, EEN BASIS VOOR DE TOEKOMST
Kbs Helder Camara is een katholieke basisschool die onderdeel uitmaakt van stichting INOS. Op dit moment
zitten er ongeveer 400 leerlingen op onze school. Deze zijn verdeeld over 16 groepen.
Centraal staat de optimale persoonlijke ontwikkeling van elk kind. Vanuit een warm sociaalpedagogisch
klimaat willen we bereiken dat kinderen op een eigentijdse manier hun talenten ontdekken en ontplooien,
hun identiteit ontwikkelen en leren verantwoordelijkheden te dragen als actieve burgers. We vinden dat
onze leerlingen zich op school moeten herkennen in de samenleving waarin ze opgroeien. Ons onderwijs
is grenzeloos; we richten ons op een wereld met digitale media, zodat het leren zowel op school als
daarbuiten door kan gaan. Hierbij worden onze leerlingen begeleid door een professioneel, enthousiast en
zorgzaam team.

WAT VERWACHTEN WIJ

WAT BIEDEN WIJ
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Dat je lesbevoegd bent.
Dat je affiniteit hebt met het jonge kind.
Dat je beschikt over goede
communicatieve vaardigheden naar
leerlingen, ouders en collega’s.
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.
Dat je de Kanjertraining hebt doorlopen of
anders zou willen volgen.
Dat je affiniteit hebt in het geven van
Engelse les aan kleuters.
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Een fijne school met een plezierig
werkklimaat.
Een enthousiast, ambitieus en
professioneel team.
Extra tijd en aandacht voor startende
leerkrachten.
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO.
Volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen
onze stichting.

INOS
Kbs Helder Camara maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs in Breda. INOS helpt
leerlingen hun talenten te ontdekken en begeleidt hen in hun groei tot zelfbewuste en
verantwoordelijke mensen, die in een steeds veranderende wereld blijven leren, verschillen
accepteren en respectvol samenleven. Daarnaast door behulp van Phoenix (expertise- en
loopbaancentrum van INOS) kan jij met je loopbaanvraagstukken terecht en jezelf verder ontwikkelen.
Lees meer over onze stichting op www.inos.nl.

Contact
Voor meer informatie over onze school kun je terecht op onze website www.heldercamara.nl. Voor
meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met directeur Marike van Bijsterveldt via
telefoonnummer 076-5713766.
Heb je interesse om lid van ons team te worden?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar
werken@inos.nl, onder vermelding van
vacaturenummer 17XW-IG1
De gesprekken worden gepland in de week van 30
januari.

