Basisschool De Schare vraagt
een leerkracht voor unit 2 (wtf. 1,0)
Vacature details
Leerkracht unit 2.
Onbepaalde tijd.
Fulltime.

Contactgegevens
Jos van Gerven
j.vgerven@optimusonderwijs.nl
0623889039

Per nieuwe schooljaar.

Basisschool De Schare
Op onze kleine school in het dorp Sint Hubert werken wij in units.
Een unit bestaat uit vier opeenvolgende jaren. De groepen 1-2-3-4 vormen unit 1 en
de groepen 5-6-7-8 vormen unit 2.
In unit 2 werken dagelijks twee teamleden samen. Het ene teamlid geeft instructie en de
de ander zorgt voor de begeleiding van de zelfstandig werkende leerlingen en de verlengde
instructies. Hierdoor kunnen we de kinderen goed begeleiden. Teamleden fungeren als mentor
en als coach.
In een unit werken en leven kinderen van verschillende leeftijden samen. Door deze
samenstelling is er juist ruimte voor individuele aandacht en het werken op eigen niveau.
Kinderen kunnen makkelijker aansluiten bij (kleine) instructiegroepen op hun eigen niveau.

De functie
Ben jij:
Enthousiast over het unitonderwijs?

Herken jij jezelf in de volgende woorden?
Teamplayer, enthousiast, flexibel en gestructureerd?

Heb jij:
Affiniteit met het werken in verschillende jaargroepen?

Wij bieden:
Een betrokken en gedreven team, kinderen en ouders die jou helpen je thuis te voelen op onze
school.

Meer informatie?
Kijk op de website van de school: www.schare.nl of stuur een bericht met jouw telefoonnummer
naar onderstaand mailadres. Dan word je teruggebeld.

Interesse?
Dan nodigen wij je uit om jouw interesse kenbaar te maken door het sturen van je CV en
motivatiebrief voor 1 juni naar: Jos van Gerven: j.vgerven@optimusonderwijs.nl
Gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 6-12 juni.

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!

