Veiligheid-nieuwsgierigheid-zelfvertrouwen
Vertrouwen-verbinden-meesterschap

OBS De Eendragt is een Vreedzame School van ruim 400 leerlingen met een grote diversiteit verdeeld over 17
groepen. Onze school is te vinden in het hart van Wormer. We zijn een enthousiast en professioneel team met
juffen, meesters en specialisten. Behalve leerkrachten werken er bij ons ook twee intern begeleiders,
onderwijsassistenten, twee vakleerkrachten gymnastiek en een muziekdocente. Dit schooljaar zijn we gestart
met het verrijken en versterken van ons taalonderwijs. We zijn volop in ontwikkeling.
Wij zijn per 01-01-2019 (of zo spoedig mogelijk daarna) op zoek naar:


Een vakbekwame leerkracht en bouwcoördinator wtf 1.0 voor de onderbouw (groep 1-4)

ONZE IDEALE KANDIDAAT:














beschikt over HBO werk- en denkniveau;
is een sterke teamspeler en geeft met veel plezier en enthousiasme leiding aan de groep en team van
de onderbouw.
is creatief, energiek, ondernemend, initiatiefrijk, gedreven.
vindt het leuk om in de onderbouw verder te bouwen aan een taalrijke omgeving.
hecht veel belang aan een veilig pedagogisch klimaat waarin elk kind zich goed kan ontwikkelen op
cognitief en sociaal-emotioneel gebied
vraagt leerlingen en collega’s om feedback op zijn professioneel handelen.
is in staat tot kritische reflectie op zichzelf in de pedagogische relatie
formuleert samen met de leerlingen/team onderbouw uitdagende doelen.
biedt leerlingen keuzemogelijkheden met betrekking tot zelfstandig leren.
besteedt structureel aandacht aan zelfstandig leren als doel op zichzelf.
besteedt structureel aandacht aan samenwerkend leren als doel op zichzelf.
betrekt ouders als partner bij het leerproces van de leerling.
geeft met plezier en toewijding, samen met het team, visie, missie en ambities van de school de
komende jaren verder gestalte.

WIJ BIEDEN:






een dynamische werkomgeving, in een betrokken en enthousiast team;
goede begeleiding en interne scholingsmogelijkheden;
een omgeving waarin je jezelf kunt ontplooien;
werk in een inspirerende, ondernemende organisatie;
een laptop in bruikleen zolang je bij ons werkt.

Als je wilt reageren, stuur dan een brief met motivatie en CV naar j.sibie@opspoor.nl
Wil je meer informatie, bel gerust. Je kunt vragen naar Joke Sibie, directeur
of Marjolijn Homringhausen, intern begeleider
OBS De Eendragt
Zandweg 15
1531 AJ Wormer
T: 075-6423611
E: j.sibie@opspoor.nl
W: http://www.eendragt.schoolsunited.eu

