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Vacature
Leerkracht groep 6
per 1 januari 2019
Per 1 januari 2018 gaat de huidige leerkracht van één van de groepen 6 van onze
school met pensioen. We zijn daarom op zoek naar een leerkracht met een
werktijdfactor van 0,6 FTE, met, bij goed functioneren, uitzicht op meer.
●

Wanneer jij ons team komt versterken ga je samenwerken met een
duopartner die de andere dagen in deze klas het onderwijs verzorgt.
Tegelijkertijd werk je intensief samen met je collega in de parallelgroep 6
en met je minibouw collega’s (de groepen 5 en 6). Natuurlijk maak je
onderdeel uit van ons team met bevlogen onderwijsgevenden.

●

Op ‘t Startblok zijn we op weg naar een organisatie waarin we beter
tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen. We
verlaten daarvoor op termijn het leerstofjaarklassensysteem. Deze
ontwikkeling wordt de komende jaren verder doorgevoerd. Zie hiervoor
ook de onderstaande link.
https://drive.google.com/open?id=1PDasd7pqc_Wfxsk2QW4kacakKY_5B_
gU

●

Het hierboven benoemde verandertraject staat de komende jaren centraal.
Daarnaast richten we ons op ‘Doelgericht leren’, ‘Positive Behavior
Support’, ‘Begeleid Zelfstandig Leren’ en ‘Executieve functies`.

●

Obs ‘t Startblok is een OIDS- organisatie. OIDS staat voor ‘Opleiden In De
School’. Dit betekent dat 2 schoolopleiders deel uitmaken van ons team.
Zij begeleiden de stagiaires op ‘t Startblok. Natuurlijk maakt ‘t Startblok
ook werk van de ontwikkeling van leerkrachten die op ‘t Startblok
beginnen. 2 Deskundige I.B.-ers, de directie en je duopartner investeren
daarin.

Wij zoeken een leerkracht die;
● uitgaat van pedagogisch optimisme en gelooft in talenten bij elk kind en
daarbij wil aansluiten.
● gericht is op relatie, verbinding, positieve interactie en professionele
communicatie
● uitgaat van een growth mindset
● de kernwaarden van ‘t Startblok onderschrijft. Samen plezier, talenten
benutten, welbevinden en eigenaarschap.

●
●
●
●
●
●

past in ons team van ongeveer 33 onderwijsgevenden
samenwerken aan de kwaliteit van de lessen in de beide parallelgroepen,
binnen de minibouw en binnen het team, vanzelfsprekend vindt.
reflectief is en zich voortdurend wil blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld door
collegiale consultatie, feedback, teamscholing, video interactie begeleiding
en cursussen
werken in een multiculturele school, met een diversiteit aan kinderen een
uitdaging vindt. Erkende ongelijkheid en omgaan verschillen op alle
aspecten tot basishouding van een leerkracht vindt behoren.
een uitnodigende flexibele en dynamische houding heeft.
voldoet aan de functieomschrijving in de bijlage.
https://drive.google.com/open?id=1KZhD8bZDC2hQdkuvoMwjzoUISkwOjP
e9

Wil jij graag op ‘t Startblok komen werken of ben je geïnteresseerd geraakt en
wil je door middel van een gesprek te weten komen of we elkaar verder kunnen
ontwikkelen, stuur dan voor 16 november 2018 een c.v. en een brief naar;
marco.janssen@stichting-invitare.nl
De gesprekken zullen plaatsvinden op 26 november vanaf 17.00 uur op
‘t Startblok

Obs ‘t Startblok,
maakt verschil in onderwijs

