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’t Startblok maakt verschil in onderwijs!
Vacature leerkracht obs ‘t Startblok
Periode:
Werktijdfactor:
Groep:

schooljaar 2018-2019 met uitzicht op een vaste aanstelling
0.8 FTE met mogelijkheid naar fulltime
nog te bespreken

Interesse?

Reageer voor zaterdag 26 mei 2018 middels een CV
en een korte brief naar marco.janssen@stichting-invitare.nl
Op dinsdagavond 29 mei of maandagavond 4 juni zullen we in
gesprek gaan met een 3-tal kandidaten. We willen graag dat
de nieuwe leerkracht nog voor de zomervakantie kennis
maakt met de kinderen van zijn/haar groep.

Openbare basisschool ’t Startblok bestaat al sinds 1984; de huidige nieuwbouw
stamt uit 2004. Het mooie gebouw straalt licht, openheid en rust uit en het
materiaalgebruik is heel verzorgd. De leerlingen van ’t Startblok hebben
verschillende nationaliteiten en vormen een goede afspiegeling van de
maatschappij; zij komen uit de wijken De Valuwe en De Heeswijkse Kampen. In
het schooljaar 2018-2019 bestaat 't Startblok 34 jaar.
Bij ’t Startblok staan het welbevinden en de betrokkenheid van het kind voorop.
Er wordt heel veel geïnvesteerd in het gedrag van de leerling, zowel onderling als
naar de leerkracht en de ouders. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en
een open cultuur. Het kind wordt niet aangesproken op zijn tekortkomingen; er
wordt steeds uitgegaan van de dingen waar het goed in is. PBS (Positive
Behavior Support) wordt schoolbreed hiervoor ingezet. Op deze manier kan het
zich maximaal ontplooien.
Dit uit zich tevens in de keuzes van het lesprogramma. Een goed voorbeeld
hiervan is ‘Jeelo’. Dit staat voor Je Eigen (elektronische) Leer Omgeving. Jeelo
bevat een compleet kerndoeldekkend programma voor wereldoriëntatie en
verkeer, EHBO, cultuur en 21e eeuwse vaardigheden. Elk Jeeloproject bevat de
drie pijlers: ‘samen werken’, ‘samen leven’ en ‘zelfstandig leven’. Deze drie
pijlers komen evenwichtig aan bod. Zo komt ’t Startblok tegemoet aan de
verschillende leerstijlen van kinderen. De projecten bevatten een geïntegreerd
aanbod van de verschillende leefgebieden. Het aanleren van vaardigheden om
het zelf te kunnen is hierin, naast het verwerven en verwerken van kennis, van
groot belang. Door op deze manier te werken, wordt de betrokkenheid van de
leerling vergroot. Belangrijk is ook dat de kinderen kunnen reflecteren op hun

eigen gedrag; na een les wordt daarom teruggekeken naar het proces en het
productdoel.
Op ’t Startblok wordt op dit moment onderzocht hoe we op andere manier dan
middels het leerstofjaarklassensysteem tegemoet kunnen komen aan de
ontwikkelbehoeften van onze kinderen.
De kracht van ‘t Startblok wordt met name gevormd door een jong en
enthousiast team dat steeds klaarstaat en een open en actieve houding heeft
naar ouders; deze voelen zich daardoor ook altijd welkom. De school vormt een
belangrijk onderdeel van de opvoedingssituatie in de wijk.
BSO (buitenschoolse opvang) en NSA (naschoolse activiteiten) sluiten op een
logische manier aan bij de schooltijden en bij de activiteiten die op school
plaatsvinden.
Spreekt deze vacature je aan en word jij de nieuwe leerkracht op ‘t Startblok,
dan werk je intensief samen met je buurman/vrouw (de parallelleerkracht) die
bijvoorbeeld in de andere groep 6 het onderwijs verzorgt.
Daarnaast zorgen we ervoor dat je, zeker gedurende het eerste jaar, door de
Intern Begeleider en een bouwleider of directeur ondersteund wordt in je
ontwikkeling en groei en kennismaking in het onderwijs op ’t Startblok.

