Vacaturemelding schooljaar 2018-2019
Algemene gegevens:
Naam school:

Bs De Heindert

Gevestigd te:

Aarle-Rixtel

Contactpersoon:

Judith Sonnemans

Telefoonnummer en mailadres
contactpersoon:

0492 381214
Judith.sonnemans@eenbes.nl

Informatie school:

Op De Heindert werken we met gecombineerde groepen. Dat
betekent dat de groepen worden samengesteld uit kinderen van
twee opeenvolgende leerjaren. De kinderen vormen één sociale
groep. Ze krijgen instructie die past bij hun manier van leren en
die aangepast is aan hun leerniveau. Dat betekent dat er voor de
hoofdvakken taal, lezen, rekenen en spelling verschillende
instructieniveaus zijn, te weten:
Het basisniveau
Het verrijkte niveau, voor kinderen die al snel losgelaten kunnen
worden en veel zelf doen
Het verlengde niveau, voor kinderen die wat meer begeleiding
en oefening nodig hebben
Zo kunnen alle kinderen zich ontwikkelen in hun eigen tempo en
naar hun eigen behoefte.
Samen zijn, werken en leren
We leren kinderen 'samen zijn en samen werken'. In de klas
zetten we bijvoorbeeld coöperatieve werkvormen in. En tijdens
de pauze stimuleren we het samen spelen. Alle groepen hebben
daarom tegelijk pauze. Vieringen en festiviteiten beleven we
gezamenlijk in onze mooie aula.
Competenties 21ste 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. Dat
doen wij vanuit onze vijf kernwaarden:
Betrokken
De leerlingen staan voor ons op de eerste plaats. Op de Heindert
zijn we trots op iedere leerling : op wie het is en hoe het zich
ontwikkelt. We hebben steeds een open houding, naar de
leerlingen, de ouders en elkaar. Door een positieve benadering
creëren we een warm pedagogisch klimaat.
Professioneel
De leerlingen vormen voor ons het middelpunt van de school.
We stemmen af op hun verschillende onderwijsbehoeften. De
leerkrachten zijn enthousiast en vernieuwend. We vinden het
belangrijk dat ieders mening telt. Leven en leren in een open
sfeer, daar gaat het om! Met ouders vormen wij een team rond
de leerling.
Veilige leeromgeving
Wij zijn een veilige school voor iedereen. Een veilige plek waarin
we respectvol met elkaar en de omgeving omgaan. In een sfeer
van openheid en vertrouwen. Iedereen leeft de regels en
afspraken na en we spreken elkaar erop aan.
Vertrouwen
Op onze school mag je zijn wie je bent. We hebben vertrouwen
in de mogelijkheden en talenten van iedere leerling. We zijn
helder, duidelijk, en transparant. We staan open voor de mening
van anderen. Vanuit respect en positiviteit.
Door kinderen te leren goed samen te werken en kennis te delen
met elkaar, werken we aan zelfvertrouwen.
Samenwerkend
We werken met moderne methoden en prikkelende,
coöperatieve werkvormen. Leerlingen worden uitgedaagd om
samen te leren en zelf te ontdekken. Onze leerkrachten weten
de leerlingen te enthousiasmeren en uit te dagen het beste uit
zichzelf te halen.
Vernieuwend
De Heindert is in beweging, net als de wereld om ons heen. Met

open vizier zijn we steeds op zoek naar nieuwe lesmaterialen die
uitdagen, stimuleren en aansluiten bij onze leerlingen.
In het kleine en fijne team van De Heindert werken we intensief
samen om de kwaliteit te waarborgen. Als collega van de
Heindert kun je rekenen op de juiste begeleiding/coaching.
Voor groep 7/8 zijn we op zoek naar die leerkracht die het
verschil kan maken. Het gaat om een fulltime betrekking tot het
einde van het schooljaar. Dit mogen ook twee parttimers zijn.
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.heindert.nl

Gegevens met betrekking tot de vacature:
Datum ingang:

1-4-2019

Omvang (in wtf):

1,0 fulltime of 2 parttimers

Omschrijving werkzaamheden
en/of groepen waaraan les moet
worden gegeven:

combinatiegroep 7/8

Gewenste roosterdagen:
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