Het College van Bestuur van INNOVO, Stichting voor Katholiek Onderwijs, vraagt voor
Basisschool ’t Kirkeveldsje te Schimmert, met ingang van 01-08-2018

Groepsleerkracht LA (M/V)
wtf. 0,8000- 1,0000
Flexibel inzetbaar in de organisatie van ‘t Kirkeveldsje
Schoolprofiel
’t Kirkeveldsje, sleutel tot samen leren leren, samen leren leven
Basisschool ‘t Kirkeveldsje is een dorpsschool met ca. 260 leerlingen en maakt onderdeel uit
van Bredeschool Schimortera. De brede school bestaat uit Basisschool ‘t Kirkeveldsje,
Peuterspeelzaal Jip en Janneke, de bibliotheek en Jong Nederland. Het schoolgebouw is in
2008-2009 volledig gerenoveerd en biedt dan ook een uitstekend werkklimaat.
De leerlingpopulatie wordt als goed omschreven. De leerlingen worden begeleid door een
bekwaam en enthousiast team. Hierdoor zijn de Cito Eindscores al diverse jaren ruim boven
het landelijke gemiddelde. De school werkt volgens de principes van SWPBS. Voor het
vakgebied natuur en techniek wordt thematisch onderzoekend gewerkt. Bij de overige vakken
ontvangen de kinderen instructie en zorg op maat.
Onze waarden
Onze school biedt veiligheid en welbevinden voor kinderen en het team
Onze school biedt de kinderen en het team mogelijkheden tot samenwerking
Op onze school hebben we oog voor rust, orde en structuur
Onze school streeft naar kwaliteit van leven en leren
Onze visie op lesgeven:
Interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
Onderwijs op maat geven: differentiëren
Gevarieerde werkvormen hanteren
Een kwaliteitsvolle instructie verzorgen
Kinderen zelfstandig laten werken

Actuele schoolontwikkelingen:
-

-

-

Doorontwikkeling van de aanpak SWPBS. In het schooljaar 2018-2019 zullen de
laatste stappen genomen worden. Het PBS-Team, geeft hieraan, onder begeleiding van
een externe SWPBS deskundige, sturing.
Doorontwikkeling omtrent de werkwijze/ aanpak van het vakgebied Natuur/techniek
in de groepen 1 t/m 8. Per jaar worden 3 projecten uitgewerkt, waarbij rekening wordt
gehouden met de executieve functies, denkgewoonten, doelen en samenwerking tussen
kinderen door middel van tools.
Doorontwikkeling ten aanzien van een ‘breinvriendelijke klas’. Het vergroten van het
bewustzijn over het denken van het individu en het denken van het collectief.

-

-

Doorontwikkeling in PLG. Er zullen activiteiten op teamniveau plaats vinden om de
onderlinge samenwerking te versterken. Denk hierbij aan het ontwikkelen van
groepsnormen en het stimuleren van een kritische- reflectieve houding.
Er zal gewerkt worden aan het begrip ‘anders organiseren’. Wellicht zullen er
verandering zichtbaar zijn ten aanzien van weektaken, instructiegroepen en
groepsdoorbrekend werken.

Wat verwachten wij van een teamlid?
Hij/ zij verzorgt onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar en zet zich
dagelijks in voor de ontwikkeling van leerlingen. Hij/zij kan kinderen verder helpen in de
ontwikkeling op een passende, boeiende en actieve manier. Hij/zij kan een actieve bijdrage
leveren ten aanzien van het werken in een team/cluster.
Hij / zij laat dat zien door:
- Theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en
vaardigheden.
- Een enthousiaste en betrokken houding.
- Goede communicatieve vaardigheden op kindniveau en teamniveau en vertoont een
professionele communicatie ten aanzien van ouders en externe instanties.
- Invoelingsvermogen en sociale vaardigheden
- Kritisch naar zichzelf en de omgeving te kijken en weet dit om te buigen in professionele
ontwikkeling voor zichzelf, team en school.
Wat hebben we te bieden?
Een uitdagende werkomgeving en een betrokken team waar samenwerkend leren in een
professionele cultuur van groot belang is. In de school wordt gewerkt in clusters van groepen/
leerkrachten, aangestuurd door een cluster coördinator.
De sollicitatiegesprekken zijn beoogd op maandag 16 april en dinsdag 17 april.

