Vacature leerkracht
L10

Leerkracht groep 5, 1 fte
per 1 oktober 2019
invulling door 2 parttimers is ook mogelijk

Onze school
OBS De Punt is een school met ruim 430
leerlingen verdeeld over 21 groepen en 43
collega’s. Onze leerlingen zijn zelfstandig en
zelfverzekerd, leren van zichzelf, ons en elkaar, zijn verantwoordelijk en voorbereid op
hun toekomst.
Hierbij hanteren wij vier belangrijke punten:
➢
➢
➢
➢

Uitgangspunt: iedere leerling
(ieder mens) is anders.
Speerpunt: onderwijs voor een brede
ontwikkeling.
Verbindingspunt: onderwijs doe je
samen.
Ontmoetingspunt: een veilige en
aantrekkelijke plek.

Maakt onze visie iets bij je los? Ben je enthousiast om met ons deze ontwikkeling vorm
te geven? Dan ben jij de leerkracht die wij op
De Punt graag hebben rondlopen!
Jouw profiel
➢
➢
➢
➢
➢
➢

beweegt en verandert mee in de
organisatie;
leert de leerlingen zelfstandig werken;
leert de leerlingen samenwerken;
leert de leerlingen verantwoordelijkheid en sociaal gedrag;
leert de leerlingen opbouwen en onderhouden van een goede samenwerking met ouders;
leert de leerlingen mensen te accepteren en te respecteren.

En bovendien kun je omgaan met, en heb je
waardering voor culturele diversiteit.
Herken jij jezelf hierin? En beschik je over
genoemde punten in je kennis, vaardigheden
en attitude?
Functie-eisen
➢ HBO/WO-opleidingsniveau met lesbevoegdheid;
➢ afgeronde PABO-opleiding.
Wij bieden
Een uitdagende en inspirerende werk-omgeving, bezoldigd conform de CAO PO. Er is
ruimte voor scholing en ontwikkeling. Je komt
werken in een enthousiast en betrokken team
en we hebben leergierige leerlingen.
Bovendien is er ruimte om te bouwen aan de
ontwikkeling van een lerende organisatie.
Solliciteren?
Voor inhoudelijke informatie over de functie
en om te solliciteren kun je contact opnemen
met Emma Horn – van Valkenburg, waarnemend directeur via 020-6199743,
emma.horn@obsdepunt.nl of Erik Schwab,
interim-directeur, erik.schwab@obsdepunt.nl
Reageren op deze vacature kan tot en met
20 september 2019
Benieuwd naar onze school?
www.obsdepunt.nl
Wij ontwikkelen ons op dit moment richting
een lerende organisatie waarbinnen collega’s
vanuit verbondenheid en verantwoordelijkheid
gezamenlijk het onderwijs en de zorg aan kinderen vormgeven.

