Vacature
Leerkracht groep 4
(0,6 – 1,0 fte)

Kindcentrum ‘t Vijfblad | Linze 3, 5667 AH Geldrop
Eenbes Basisonderwijs
Eenbes Basisonderwijs staat voor Samen vernieuwend leren. Met eigentijds onderwijs aan ongeveer 5100
leerlingen, verdeeld over 25 scholen, wordt er een stevige basis meegegeven. De scholen van de Eenbes
staan in de gemeenten Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Laarbeek en Nuenen.

Kindcentrum ’t Vijfblad
Kindcentrum Vijfblad heeft ongeveer 200 leerlingen, verdeeld over negen groepen. Samen met onze
partner Korein Kinderopvang, bieden wij dagopvang, peuterwerk, onderwijs en BSO aan kinderen van nul
tot en met 13 jaar. Kindcentrum Vijfblad is gelegen in de wijk Braakhuizen-Noord in Geldrop in een mooie
groene omgeving.
‘Samen leren door te doen!’
We laten kinderen leren door te doen, door te ervaren.
Onze lessen kenmerken zich door een afwisseling van instructie, fysiek bewegen, handelen, ervaren,
verwerken, reflecteren en gesprekken. We bouwen onze lessen op met behulp van de trap naar
zelfstandigheid.





De leerkracht doet het voor.
We doen het samen.
De kinderen doen het samen.
Het kind doet het zelf.

We zijn een Rots en Waterschool.
Als Rots en Waterschool krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 8 jaarlijks Rots en Water lessen. Deze lessen
worden gegeven door leerkrachten van school. Zij zijn opgeleid als Rots en Watertrainer. Rots en Water
geeft leerlingen meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun gedrag.
Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen
kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor
communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen
zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren. Gaandeweg dit
proces leren zij, o.a. in sociale situaties, weloverwogen beslissingen te
nemen en ontwikkelen zij meer en veelzijdigere gedragsalternatieven.

Vacature
Leerkracht groep 4
(0,6 – 1,0 fte)

Dit schooljaar hebben we met elkaar kritisch naar de missie, onderwijsvisie en kernwaarden gekeken en
deze opnieuw bepaald. In het nieuwe schooljaar gaan we verder aan de slag met het professionaliseren van
ons handelen vanuit onze missie, visie en onze kernwaarden.

Kom jij werken op onze Rots en Waterschool?
Wij zijn op zoek naar een gedreven leerkracht voor onze groep 4. Wij worden enthousiast van iemand die
oog heeft voor onze leerlingen, goed kan samenwerken, werk ziet en weet van aanpakken. Iemand die een
positieve insteek heeft en voor rust en duidelijkheid kan zorgen.
Wij bieden:






Een groep 4 met een ervaren duo leerkracht.
Een enthousiast, gedreven en laagdrempelig team.
Extra ondersteuning voor de kinderen.
Extra ondersteuning voor de leerkracht.
Een parttime benoeming, we gaan graag met je in overleg als je graag meer dan 0,6 fte wilt werken.

Planning:
Voor meer informatie over onze school of de vacature kun je contact opnemen met onze directeur Simone
van Roosendaal via 06-25088860 of naar vijfblad@eenbes.nl
Heb je interesse? Bel of mail gerust! Een brief is niet nodig. In de eerste of laatste week van de vakantie is er
ruimte voor een gesprek.

Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern uitgezet.

