Een gezellige groepsleerkracht met
gevoel voor humor
Ben je gedreven, heb je passie voor onderwijs, ben je een teamplayer en wil je op een
prachtige en een unieke locatie werken? Dan ben je van harte welkom op Den
Omgang te Schaijk!
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De functie
Wij vragen:
•

Een gezellige collega (groepsleerkracht) met gevoel voor humor met daarnaast:

•

Een opbrengstgerichte houding en werkwijze;

•

Sterke communicatieve vaardigheden;

•

Respect, vertrouwen en LEF hoog in het vaandel;

•

Doorzettingsvermogen, samenwerking en flexibiliteit;

•

Inzetbaar in elke groep. Voorkeur midden- en bovenbouw;

Het aanbod
Wij bieden:
•

Een unieke kans én uitdaging.

•

Een prachtige school in een groene omgeving.

•

Fijne leerlingen en ouders.

•

Een jong, dynamisch en enthousiast team.

•

Een school met extra aandacht voor professionalisering en opbrengstgericht werken.

•

Een school met acht reguliere groepen.

•

Een betrekking van 0,7 fte (drie dagen en één ochtend) uiterlijk per 1-10-22.
o

0,4 fte ( twee dagen) voor de klas.

o

0,3 fte ( anderhalve dag ) arrangementen begeleiden.

Het is ook mogelijk om alleen te solliciteren op de dagen voor de klas!
•

Het contract wordt eind van volgend schooljaar bij goed functioneren omgezet in een vaste
benoeming voor minimaal 0,6 fte op Den Omgang.

Bij Optimus zijn we gericht op de kwaliteit van de primaire processen in de klas en de versterking van het
professioneel vermogen van onze medewerkers. Van de directeuren vragen we daarom zichtbaar
onderwijskundig leiderschap.

Over Optimus

Optimus als werkgever

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken.

Zoals we kennis, vaardigheden, diversiteit

Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze

en eigenaarschap bij onze kinderen van

belangrijkste motivatie. Het begint met veiligheid, vertrouwen en

belang vinden, zo vinden we dat ook voor

optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen.

onze medewerkers. Of je nu les geeft of

Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden.

ondersteunend werk doet. We moedigen

Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag

elkaar aan om te reflecteren vanuit

zichzelf zijn.

verschillende perspectieven. Samen leren
we dus elke dag. Dat maakt ons kwetsbaar

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan

en sterk tegelijk. Op onze teams rust de

praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je

bijzondere opdracht om kinderen

nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten

vertrouwen te geven, om het denk- en

te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo

ontwikkelproces te stimuleren en om -

ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín

zoveel als kan- maatwerk te leveren.

de wereld. Die van vandaag en die van morgen. ‘Eigenaarschap’ is
daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de
kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te

komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot
gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie
geslaagd!

