Vacaturemelding schooljaar 2018-2019
Algemene gegevens:
Naam school:

Bs Brukelum

Gevestigd te:

Aarle-Rixtel

Contactpersoon:

Barbara Hoens

Telefoonnummer en mailadres
contactpersoon:

0492-381876
barbara.hoens@eenbes.nl

Informatie school:

Wij zijn een basisschool voor leerlingen van vier tot en met
twaalf jaar in het dorp Aarle-Rixtel, onderdeel van de gemeente
Laarbeek. De meeste kinderen komen uit Aarle-Rixtel maar wij
hebben ook leerlingen uit Helmond en Beek en Donk. Wij staan
open voor verschillende culturen en achtergronden.

'Samen je toekomst ontwikkelen'
Samen je toekomst ontwikkelen, dat is wat wij op Eenbes
basisschool Brukelum willen. Ouders, kinderen, leerkrachten;
samen maak je het verschil en kun je groeien en ontwikkelen.
Wij hebben vijf kernwaarden opgesteld die centraal staan in ons
werk. Wij beschrijven ze hieronder in willekeurige volgorde.

Betrokken

Wij willen dat onze leerlingen zich gezien en gehoord weten. Om
ze zo goed mogelijk te leren kennen zijn contacten met ouders
vanaf het eerste begin belangrijk. Zo nodigen wij hen vóór de
eerste schooldag van hun vierjarige uit voor een
kennismakingsgesprek. Ook organiseren wij gedurende het jaar
verschillende momenten om ouders te ontmoeten. Daarnaast
kunnen ze ook altijd zelf aangeven een gesprek met de
leerkracht te willen. Deze gesprekken vinden plaats op basis van
gelijkwaardigheid en zorg voor het kind. Samen zorgen we
voor de optimale ontwikkeling van uw kind.

Professioneel

Op school ontwikkelen kinderen zich maar ook onze
leerkrachten blijven in ontwikkeling. Wij hebben de visie dat
leren een continu proces is. Dit geldt voor groot en klein.
Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We staan open
voor feedback en blijven reflecteren op ons eigen handelen.

In dialoog

Wij willen van kinderen horen hoe zij denken over ons
onderwijs. Zij weten immers als beste wat er in de school
gebeurt en welk effect dat heeft op hun welbevinden en
ontwikkeling. Om hun stem te laten horen hebben wij een
leerlingenraad. Jaarlijks wordt er, via officiële verkiezingen, uit
de groepen 5 t/m 8 een leerling gekozen die de groep hierin
vertegenwoordigt.

Eigenheid

Onderwijs is constant in beweging en blijft vragen om
vernieuwing. Wij kijken hier goed naar en maken daarin keuzes.
Soms gaan we mee, soms besluiten we bewust om iets voorbij te
laten gaan. We kijken kritisch naar wat bij onze school en
de samenleving past. We waaien niet met alle winden mee.

Ambitieus

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs en stimuleren
kinderen zich te ontwikkelen tot kritische, respectvolle mensen
die optimaal gebruik maken van hun leercapaciteiten. Wij
hebben hoge verwachtingen van kinderen en stimuleren hen het
beste uit zichzelf te halen. Wij bieden vanaf groep 1 Engels om
hen voor te bereiden op de internationale samenleving waarin
ze opgroeien. Ook werken wij met denkbeelden om lesstof te
structureren, visualiseren en te verbinden met elkaar.

Competenties 21 ste eeuw.
Veranderingen volgen elkaar snel op en niemand kan
voorspellen hoe de toekomst eruitziet. Toch bereiden wij
leerlingen voor op die toekomst. Hoe? Door ons te richten op de
competenties van de 21ste eeuw:
Sociale vaardigheden
Samenwerken
Probleemoplossend vermogen
Digitale geletterdheid en mediawijsheid
Creativiteit
Communiceren
Kritisch denken

Met ons onderwijs dagen wij elke leerling uit tot de beste
resultaten te komen. We houden rekening met de verschillende
leerstijlen en niveaus van leerlingen. Onze leeromgeving biedt

structuur en duidelijkheid, zodat de leerling zich veilig voelt en
kan leren. Daarbij zoeken we actief de samenwerking met
ouders.

Ruimte voor talent
Op onze school zien we dat iedere leerling uniek is. Iedere
leerling heeft zijn talenten. Daarom denken we in kansen en in
oplossingen, óók als een leerling iets extra's nodig heeft.
Voor verschillende groepen zijn we op zoek naar die leerkracht
die het verschil kan maken. Het gaat om 0,4 fte tot het einde van
het schooljaar.
Ben jij die enthousiaste leerkracht die ons team wil versterken?
Stuur dan je brief en CV, en wellicht ontmoeten we elkaar in een
persoonlijk gesprek. Voor meer informatie verwijzen we naar de
website van school: www.brukelum.nl

Gegevens met betrekking tot de vacature:
Datum ingang:

1-3-2019 (groep 8)
1-4-2019 (groep 5)

Omvang (in wtf):

0,2 in groep 8 op maandag
0,2 in groep 5 op dinsdag

Reacties welkom tot:

15 februari 2019

