De Koempoelan is een basisschool voor openbaar onderwijs. Ontmoeting staat
centraal, met aandacht en respect voor verschillen tussen kinderen, ouders en
medewerkers.
Onze missie luidt: De school waar het verschil ertoe doet!!
School met buurtfunctie
Wij zijn een school met een buurtfunctie. Er zijn goede contacten met het
wijkbeheer, de wijkagenten, Clup en de buitenschoolse opvang Skop.
(Kinderopvang Purmerend, BSO Spetters / KDV Kwetternest)
Door de ruime speelmogelijkheden bij de Gangeslaan neemt de school, buiten de
schooltijden, ook in de buurt een belangrijke plaats in.
Onze visie op onderwijs is:
We willen leerlingen voorbereiden op een toekomst die zij zelf creëren. Daartoe
richten we ons in toenemende mate op het aanleren van vaardigheden zoals
samenwerking, kritisch denken, problemen oplossen en communicatie.
We willen dat leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces. Daartoe
leren we leerlingen om zelf gericht keuzes te maken m.b.t. wat ze willen leren,
wanneer ze het leren en hoe ze het willen leren. Om dit doel te bereiken werken
we o.a. met doelenmuren en portfolio’s.
We willen dat alle leerlingen ongeacht hun achtergrond, capaciteiten,
ontwikkeling en interesses maximale kansen krijgen om zich optimaal te
ontwikkelen. Waar leerlingen goed in zijn, bouwen we uit. Waar leerlingen
interesse in hebben, bouwen we op. Waar leerlingen talent voor hebben
koesteren en stimuleren we. We hebben hoge verwachtingen van al onze
leerlingen.
We zijn een lerende organisatie waarbinnen alle betrokkenen van en met elkaar
leren. We werken met PLG’s (Professionele Leer Gemeenschappen) en maken
gebruik van Lesson Study (samen een les voorbereiden/ontwerpen, elkaars les
bezoeken en samen de les evalueren en bijstellen).
We ondersteunen, enthousiasmeren, stimuleren en dagen leerlingen en collega’s
uit om de volgende stap in het leerproces te zetten.
We verdiepen ons in het leren leren. Op basis van onderzoek passen we toe
waarvan we weten dat het werkt.
We schuwen het experiment niet. We maken fouten. We moeten fouten maken.

Onze kernwaarden zijn:
Veiligheid
Jezelf kunnen en mogen zijn is een voorwaarde om tot leren te komen.
Verantwoordelijkheid
Je draagt verantwoordelijkheid voor jezelf, voor elkaar en de omgeving.
Vertrouwen
We hebben hoge verwachtingen van iedereen.
Talent
We willen talenten (h)erkennen, aanwakkeren en ontwikkelen.
Ontwikkeling
We geloven dat iedereen blijft groeien.

Wij zoeken collega’s die onze visie delen en met hart en humor:







denken in kansen;
met passie en bewust werken aan kwaliteit;
hoge verwachtingen hebben van zichzelf en van leerlingen;
gaan voor samenwerken in een lerende organisatie;
bereid zijn om samen met ons te onderzoeken en te ontdekken;
samen met ons een school van de toekomst willen realiseren.

Vacature per 1 januari 2019
OB leerkracht voor 0,4 – 0,6 fte
-

ervaring met ontwikkelingsgericht werken;
ervaring met het aansturen van een bouw is een pré;
ervaring met het begeleiden van stagiaires is een pré.

Als je wilt reageren, mail dan uiterlijk 28 oktober een brief met motivatie en CV
naar infopz@opspoor.nl en directiekoempoelan@koempoelan.nl
Mocht je meer informatie over De Koempoelan willen, bel dan gerust (0299472048/06-11779182). Je kunt vragen naar de directeur, Ezra Stam.
Gangeslaan 59
1448 BV Purmerend
0299-472048
administratie@koempoelan.nl

www.koempoelan.nl

