OBS Cranendonck te Maarheeze is op zoek naar een kandidaten voor de
functie van:

Leerkracht groep 3/ 4 (0,6 FTE)
en

Leerkracht groep 7 (1 FTE)
Stichting De Kempen, organisatie
voor openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs is een
organisatie met 14 basisscholen
verdeeld in drie clusters, met ruim
3100 leerlingen en zo’n 300
medewerkers. De scholen bevinden
zich in 14 plaatsen in 11 gemeentes.
Elke school heeft een
locatiedirecteur. De organisatie van
RBOB De Kempen is zodanig
ingericht dat deze in staat is flexibel
in te spelen op veranderingen van de
omgeving. Betrokkenheid van alle
geledingen, ieder in zijn eigen
verantwoordelijkheid en rol, is
daarvoor onontbeerlijk. Er wordt
gezorgd voor inhoudelijke en
organisatorische afstemming en
voldoende deskundigheid, opdat de
gestelde doelen verwezenlijkt
kunnen worden.
Werken bij RBOB De Kempen
betekent werken bij een organisatie
waar Plezier, Initiatief, Veiligheid,
Ambitie en Teamwork voorop staat.
Bij RBOB staan we voor kansen voor
ieder kind. Hoe we dat doen? Met
ondernemende leerkrachten.
Mensen met uiteenlopende talenten.
Maar altijd met het talent om
kinderen tot bloei te laten komen.
Dit doe je samen met je collega’s, die
net zo betrokken zijn als jij. Werken
en leren op een van de RBOB-scholen
betekent ruimte voor plezier,
initiatief en ambitie.

De school
OBS Cranendonck is een kleine school, waarbij intensieve
samenwerking centraal staat. Het is onze missie om leerlingen optimaal
te laten ontwikkelen. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden en
de onderlinge verschillen van kinderen en staat differentiatie centraal.
Ons motto luidt dan ook: “Elke leerling telt!”.
De functie
Je gaat deel uitmaken van een enthousiast, betrokken en innovatief
team. Als groepsleerkracht richt jij je op het vormgeven van goed
onderwijs waarbij je zorgt voor een juiste afstemming in de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Je legt de vormgeving van het
onderwijs vast in groepsplannen en monitort de leerresultaten van je
leerlingen. Daarnaast ondersteun je het team bij overige schooltaken.
Profielkenmerken
 Je bent in het bezit van een PABO-diploma.
 Je bent sterk in klassenmanagement.
 Je bent een kei in differentiëren.
 Je hebt lef en durft bestaande structuren los te laten.
 Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en denkt mee om
het beste uit alle leerlingen van de school te halen.
Wij bieden
Een uitdagende baan binnen een enthousiast en hardwerkend team dat
steeds op zoek is, naar hoe we als school het leerrendement van de
kinderen optimaal kunnen stimuleren.
Het betreft een tijdelijke aanstelling tot 10-07-2020 (CAO PO: schaal
L10). De werkdagen zijn op woensdag, donderdag en vrijdag.
Ben je enthousiast?
Graag ontvangen we je curriculum vitae met motivatiebrief uiterlijk
vrijdag 30 december 2019 op karinkeijzer@rbobdekempen.nl.
De gesprekken vinden plaats op donderdag 9 januari 2020.

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u voor
20-12-2019 sturen naar:
OBS Cranendonck
T.a.v. Karin Keijzer,
Kijkakkers 1A-5
6026 ER Maarheeze
karinkeijzer@rbobdekempen.nl
info

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

