Vacature Obs De Springplank Teteringen
★ Stamgroepleider in de bovenbouw (Wtf 0,6)
Wij zijn met spoed op zoek naar een stamgroepleider voor de bovenbouwgroepen.
OBS de Springplank is een groeiende school met ongeveer 150 leerlingen. We zijn een
openbare basisschool gevestigd in een nieuwe en jonge wijk in Teteringen aan de
rand van Breda. Samen met een andere basisschool en opvangpartner vormen we
Kindcentrum de Mandt. Wij zijn de enige school in Breda en omstreken die werkt met
de essenties van het jenaplanconcept (zoals reflecteren en kritisch denken) om zo
toekomstgericht onderwijs te geven. In de onderbouw bieden we spelend leren aan. De
stap van zelfstandig werken naar zelfverantwoordelijk leren is met ons enthousiaste
en zelfstandige team al gezet. Kinderen leren bij ons dat iedereen verschillend mag
zijn en dat dit juist van meerwaarde is. Ons motto is: ‘Leren van en met elkaar!’
Wij zijn op zoek naar iemand die:
● In staat is een goede relatie op te bouwen en te onderhouden, met kinderen,
collega’s én ouders
● Verschillen in kinderen ziet als kansen
● Kinderen kan en wil coachen in hun leren en vanuit leerdoelen zijn onderwijs
vormgeeft
● Kinderen leert om zelfstandig te zijn
● Talenten weet te ontdekken en in te zetten (ook die van zichzelf!)
● Wil leren van en met elkaar
● Bij voorkeur ervaring heeft binnen het (jenaplan)onderwijs of zich hierin wil
bekwamen
Wij bieden:
● Een enthousiast, eerlijk, professioneel en betrokken team
● Betrokken ouders en kinderen, waarmee wij samen De Springplank zijn
● Uitdaging en vernieuwing
● Een mooie school die volop in ontwikkeling is
● 0,6 Fte in te zetten in groep 6/7 op maandag en in groep 7/8 op dinsdag en
woensdag
● Coaching van jou als nieuwe collega
Ben jij degene die ons enthousiaste team komt versterken, dan gaan we graag met jou
in gesprek! Stuur jouw CV en korte motivatie aan Sjoerd Hagen
shagen@markantonderwijs.nl en kijk op www.obsdespringplank.net voor meer
informatie.

