Vacature

Kbs Jacinta

Leerkracht groep 8

Fulltime, wtf 1,0
2.678 - 4.113 (L10)

Ben jij het soms ook zo beu dat het onderwijs zoveel beter kan?
Kom bij ons werken en draag jouw steentje bij aan het onderwijs
van deze tijd.

JOUW FUNCTIE
Jij bent de leerkracht van groep 8. Samen met jouw parallel-collega groep 8 en de twee collega's in de
groepen 7 ga je de komende twee jaren het unit-onderwijs implementeren en doorvoeren in de
bovenbouw. Je bent onderdeel van een team waarin we samen onze visie bespreken en door ontwikkelen
voor de komende jaren.

BELEVEN, ONTDEKKEN & LEREN
Het team van KBS Jacinta realiseert het onderwijs van Nu. Op dit moment wordt onze school verbouwd tot
een school gericht op het UNIT-onderwijs. De school beschikt dan over een moestuin, theaterruimte,
huiskamer, kunstatelier etc. Onze school heeft een Leerwinkel en leerkramen waar elk kind kan komen
halen wat het nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Wij werken groepsdoorbroken, waarbij je
samen met de collega's verantwoordelijk bent voor het welbevinden en de voortgang van de leerlingen.
Het team is geschoold op het gebied van Growth-Mindset en Executieve Vaardigheden. Wij nemen jou hier
graag in mee. Er is op onze school volop ruimte om je professioneel te ontwikkelen en er is een collegiaal
team dat klaar staat om elkaar te helpen vooruit te gaan.

WAT VERWACHTEN WIJ

WAT BIEDEN WIJ

•
•

•

•

•

•

Dat je( bijna) lesbevoegd bent.
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.
Meedenken en innoveren.

•
•
•

•
•
•

Een fijne school met een plezierig
werkklimaat.
De kans om het onderwijs te verbeteren en
vernieuwen.
Extra tijd en aandacht voor startende
leerkrachten.
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO.
Volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen
onze stichting.
Je ben onderdeel van het team, verbindt
en werkt graag samen.
Je wil graag leren, meedenken en
vernieuwen.

INOS
Kbs Jacinta 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.jacintaschool.nl. Voor
meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met directeur Desi Arps via
telefoonnummer 076-5650261.
Heb je interesse om lid van ons team te worden?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar
werken@inos.nl, onder vermelding van het
vacaturenummer 08ww-081.
De gesprekken worden gepland in de week van 24
januari. De startdatum is zo snel mogelijk.

