Vacature

Kbs De Buchtgaarde

Leerkracht groep 6

Fulltime, wtf 1,0
2.678-4.113 (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
Per 1 februari 2022 zoekt Kbs De Burchtgaarde een bevlogen leerkracht voor groep 6. Het gaat in eerste
instantie om een tijdelijke aanstelling t/m januari 2023, met eventueel uitzicht op een vast
dienstverband. In de groep heerst een fijne sfeer waar de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen; zij
worden geaccepteerd en gewaardeerd en ontwikkelen zelfvertrouwen. Wij gaan ervanuit dat iedere
leerling uniek is. Wij werken deels thematisch via de Blink methode; een doorlopende, geïntegreerde
leerlijn voor groep 1 t/m 8.

KBS DE BURCHTGAARDE - IEDER UNIEK, SAMEN ÉÉN
Kbs De Burchtgaarde is TOP! Talent, Onderzoekend leren en Plezier zijn voor onze school de drie
kernwaarden waar we ons op richten. Op onze kleinschalige school creëren wij een heel prettige
leeromgeving waar elk kind zich ècht thuis, veilig en op zijn of haar gemak voelt. Wij zien elk kind als een
uniek persoon met een eigen karakter, talent, vaardigheden en groeimogelijkheden. Wij werken dan ook
met enthousiasme en plezier om De Burchtgaarde steeds verder te ontwikkelen tot een plek waar de
cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal worden ontplooid. Hiermee willen we de
kinderen een goede basis meegeven voor hun toekomst in de maatschappij. Voor ons is elk kind uniek.
Daarom heeft ieder kind - ongeacht zijn afkomst, nationaliteit, geslacht, uiterlijk, sociaal milieu, cultuur,
geloof of levensbeschouwing - recht op onze acceptatie en zorg. Kortom, De Burchtgaarde is een school
voor iedereen met als motto: ‘Ieder uniek, samen één !’

WAT VERWACHTEN WIJ

WAT BIEDEN WIJ
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Dat je lesbevoegd bent.
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 affiniteit hebt met Bewegend Leren
Dat je verder de school wil ontwikkelen in
de ontwikkelingen die gaande zijn.
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Een enthousiast, ambitieus en
professioneel team.
Een fijne kleine school met een plezierig
werkklimaat.
Thematisch en groepsdoorbrekend werken.
Bewegend en Spelend Leren.
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO.
Volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen
onze stichting.

INOS
Kbs De Burchtgaarde 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.burchtgaarde.nl. Voor
meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met directeur Lorian Roos via
telefoonnummer 076-5650828
Heb je interesse om lid van ons team te worden?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar
werken@inos.nl, onder vermelding van
vacaturenummer 09JT-61
De gesprekken worden gepland op woensdag 26
januari 2022.

