OBS de Klim
Obs De Klim staat in de wijk
Lunetten. Er zitten rond 250
leerlingen bij ons op school in 11
groepen. Wij werken in thema’s
voor de vakgebieden taal,
wereldoriëntatie en muziek en
beeldend. Ieder jaar richten we 5
grote thema’s in waarbij we de
uitgangspunten van
Ontwikkelingsgericht Onderwijs
gebruiken. De thema’s sluiten aan
bij de belevingswereld van de
leerlingen. Dit zorgt voor grote
betrokkenheid en inbreng van de
leerlingen. De ontwikkeling van de
kinderen wordt gevolgd door een
eigen digitaal portfolio. Daarnaast
maken we gebruik van methodes
voor de vakken rekenen, spelling.
Engels en technisch lezen.
Begrijpend lezen wordt gegeven
binnen thematisch onderwijs met
ondersteuning van Nieuwsbegrip.
Er heerst een prettig, uitdagend en
veilig (leer)klimaat op school.
Onze kernwaarden daarbij zijn
nieuwsgierigheid, vertrouwen en
zelfstandigheid.

Openbare basisschool de Klim, gevestigd in Lunetten en onderdeel van
SPO Utrecht, zoekt per 1 augustus 2022

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je ook
contact opnemen met :
Marco Murk,
directeur
06 441 881 61
030 2888788

Wij bieden een baan aan in een leuk team op een innovatieve school
waar veel aandacht is voor professionele ontwikkeling.
Een gedreven en hecht team waarin ook oog is voor ontspanning na een
week hard werken.

Een nieuwsgierige, onderzoekende,
innovatieve en ontwikkelingsgerichte
Groepsleerkracht
voor de onderbouw(groep 1-2)
(0,6 fte - 1,0 fte)
We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die:
-

in één of verschillende kleutergroepen wilt werken;
breed inzetbaar is in de onderbouw;
werkt vanuit een positief pedagogisch klimaat;
zich het thema onderwijs eigen wil maken;
kan werken vanuit onderzoeksvragen, maar ook vanuit methodes
(rekenen, spelling en lezen);
een teamspeler is die wil en kan samenwerken met leerlingen,
ouders, teamleden en externen;

-

handelingsgericht wil werken en het onderwijs wil laten
aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen;

-

ICT-vaardig is;
beschikt over een goede zelfreflectie en bereidheid tot leren;

Lijkt je dit een leuke baan? Kijk op de op de website: www. spoutrecht.nl
bij vacatures. Solliciteer uiterlijk 8 mei via de button! Vergeet niet een
motivatie en recente CV te uploaden.

www.obsdeklim.nl
www.spoutrecht.nl

Het is de weg die
telt……..
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