Een rijke taalomgeving creëren in de
onderbouw?
Koers mee op ’t Schrijverke.
Basisschool ’t Schrijverke is een uitdagende werk- en leerplek in het Brabantse dorp
Herpen. Een plek waar kinderen in een splinternieuw aangelegd educatiepark
bewegend kunnen leren, ontdekken, onderzoeken en groeien. Waar ze worden gezien
en gehoord. Daar begint goed onderwijs mee. Dit betekent: aandacht hebben voor
elkaar, mogen zijn wie je bent en jezelf ontwikkelen op jouw niveau. In een veilige en
fijne omgeving waar veiligheid, respect en verantwoordelijkheid de kernwaarden van
de school vertegenwoordigen.

Vacature leerkracht onderbouw 0,5 - 1,0
Functie: Leerkracht onderbouw
Onbepaalde tijd
Voltijd, deeltijd (in overleg)
Per 01-08-2022
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’t Schrijverke
Op onze school werken en handelen wij positief en preventief bij het aanleren van gedragsverwachtingen
aan kinderen. Deze aanpak zit verweven in de taal en aanpak van het team en in die van de kinderen. Deze
aanpak wordt actief aangeleerd en is in en om de school visueel waarneembaar.
Kinderen op ’t Schrijverke worden gestimuleerd en uitgedaagd binnen de zogeheten ‘naaste zone van
ontwikkeling’. Samen met Wij-landpartner; In ’t Park, ontwikkelen wij een beredeneerd aanbod voor
peuters en kleuters, waar jij komend schooljaar een bijdrage aan kan leveren. Vanuit kennis en ervaring
ontmoeten wij elkaar en werken wij dagelijks samen om voor kinderen het best mogelijke leer- en
ontwikkelingsaanbod te creëren. Dit doen we zowel methodisch, dan wel thematisch. Op basis van
interesses van kinderen, hun talent en hun vermogen bepalen wij wat er nodig is om te kunnen groeien.
Met een speelse spanning die het kind stimuleert en op een creatieve manier prikkelt om nieuwe dingen te
doen. Leren stimuleren we niet alleen met lesmethodes in de klas, maar ook spelend, bewegend en
creatief. Het streven is dat ieder kind zich eigenaar voelt van zijn of haar leerproces. Met de hulp van de
leerkracht en andere mensen om je heen, ontwikkel je jezelf en je kijk op de wereld. It takes a village to
raise a child!

De functie
Wij zoeken een daadkrachtige onderbouwleerkracht die:
•

Ervaring heeft in de onderbouw en onderscheidend durft te zijn en positief ingesteld is

•

Hoge verwachtingen durft te stellen aan kinderen maar ook aan zichzelf

•

Kennis en ervaring deelt maar ook ontwikkelt op basis van samenwerking

•

Helder, open en verbindend communiceert

•

Kritisch durft te zijn en met feedback kan omgaan

•

Die moeilijkheden kan ombuigen naar mogelijkheden

•

Enthousiast, en leergierig is

•

Hart heeft voor het jonge kind.

Het aanbod
Wij bieden de onderbouw leerkracht:
•

Een gedreven team, met focus op het beredeneerde aanbod vanuit zowel methodisch dan wel
thematisch werken in onderbouw, gestoeld op de cruciale leerdoelen binnen Focus PO

•

Opbrengstgericht werken vanuit het cyclische model waarbij wij doelen stellen voor leerlingen en
voor het team

•

Een school waar aandacht is voor persoonsvorming

•

Een plezierige werkplek in een nieuw schoolgebouw

•

Een educatiepark en een onderbouwpark

•

Een ontwikkellijn peuters-kleuters

•

Diepgang in deze ontwikkeling door middel van het uitwisselen van kennis en vaardigheden

•

Een uitdagende populatie

Het team
Op ’t Schrijverke staat een nieuw en collegiaal team, dat voortdurend in ontwikkeling is en wil blijven. We
zien onszelf als een lerende organisatie, doelgericht en met veel aandacht voor het primaire proces. Naast
dat we een hardwerkend team zijn, is er ruimte voor ontspanning en humor. Het team biedt structuur
waar nodig - en ruimte waar het kan. Zo is er op ’t Schrijverke een rijke leeromgeving om in te spelen, om
te ontdekken en je talenten te laten groeien.

Interesse?
Stuur je motivatiebrief en CV voor 20 mei 2022 naar; dir.schrijverke@optimusonderwijs.nl .

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!

