Vacature

Kbs De Zandberg

Leerkracht opstartgroep

32 uur – wtf 0,8
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

Jij mag een nieuwe groep 1 opstarten. De eerste leerlingen komen vanaf 7 maart 2022. Je krijgt
vooraf de tijd om je nieuwe leerlingen thuis te bezoeken. Ook kun je je alvast voorbereiden op
het werken volgens de principes van basisontwikkeling en natuurlijk moet je eerst nog je nieuwe
lokaal inrichten. Je gaat samenwerken met een grote groep collega’s: de Zandberg heeft op dit
moment 8 kleutergroepen. Het gaat om een tijdelijke aanstelling van 32 uur, van 7 februari 2022
tot 31 juli 2022.

KBS DE ZANDBERG, SAMEN JE EIGEN WEG

Wij geloven dat kinderen zich zelfbewust ontwikkelen als ze zich gewaardeerd voelen en als ze
ruimte en verantwoordelijkheid ervaren. In plaats van de vraag ‘Wat wil je worden’? stellen wij
de vraag: ‘Wie wil je zijn?’. Daarom besteden we veel aandacht aan persoonsvorming
van kinderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen en dat ze waardevolle
verbindingen aangaan met anderen in hun omgeving. Naast de verschillende schoolvakken,
investeren wij ook tijd in de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen op onze school.
Kinderen mogen ons onderwijs beleven en ervan genieten en zo zichzelf verder ontwikkelen voor
de toekomst. Op De Zandberg werkt een team met verstand van onderwijs én hart voor kinderen.
De Zandberg ziet het als haar taak om kinderen optimale kansen te bieden, maar kunnen dit niet
alleen. Ouders, kinderen, het team, maar ook begeleiders van kinderopvangorganisaties hebben
een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

WAT VERWACHTEN WIJ

WAT BIEDEN WIJ

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Dat je lesbevoegd bent
Brede inzetbaarheid
Flexibiliteit
Enthousiasme
Collegialiteit
Open staan voor veranderingen

•
•
•
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Collega’s met passie
Een dynamische werkomgeving
Doelgericht ontwikkelen, eigen aanpak
gericht op de leerdoelen (meer info)
Remedial teaching, plusklas en de
Zandbergacademie
Werken vanuit de principes van
Basisontwikkeling
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO
Volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen
onze stichting INOS

INOS

Kbs De Zandberg 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.

Contact

Voor meer informatie over onze school kun je terecht op onze website www.kbszandberg.nl. Voor
meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met directie, Marijke Cantrijn of Lisette
Dirks, via kbsdezandberg.directie@inos.nl of via telefoonnummer 076 521 41 09.
Heb je interesse om lid van ons team te worden?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar
werken@inos.nl, onder vermelding van
vacaturenummer 03NW-NP01.
De gesprekken worden gepland in de week van
17 januari.

