Groepsleerkracht kleuters NBS Teteringen
Ben jij die creatieve en authentieke leerkracht met aandacht voor het spelend lerende kind?
Over ons

Het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda is verantwoordelijk voor vijf dynamische algemeen bijzondere
scholen met in totaal ± 2000 leerlingen en 140 medewerkers, waaronder de Nutsbasisschool Teteringen. De
school telt op dit moment zo’n 180 leerlingen verdeeld over 7 groepen. We werken elke dag heterogeen;
kinderen werken met kinderen van verschillende leerjaren. We zijn een gecertificeerde Biologie Plusschool en
gebruiken veel activerende werkvormen in ons aanbod, bijvoorbeeld met coöperatieve leerstrategieën. Onze
lokalen staan open en collega’s werken veel samen. We hebben een continurooster, vijf gelijke dagenmodel. De
school is groeiend. En vanwege deze groei zoeken wij, per 1 januari 2019 versterking voor een groep 2. De
vacature is tot einde schooljaar 2018-2019, met eventueel uitzicht op een vaste aanstelling.

Wat jij gaat doen

Vanzelfsprekend gaat een groot deel van jouw tijd op aan onderwijs en leerlingbegeleiding. Waarbij je van nature
eerst het kind ziet en dan pas de leerling. Jij herkent de ontwikkelingslijnen en de behoeften van het kind.
Coöperatieve leerstrategieën zet jij optimaal in. Je creëert een pedagogisch klimaat, waarin alle leerlingen zich
veilig en gewaardeerd voelen. Jij structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant
activiteiten in homogene en heterogene groepen, zowel subgroepen als groepsdoorbrekend. Als ervaren
leerkracht signaleer jij tijdig (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en bied je een gepast aanbod. Aan
de hand van portfolio’s bespreek je de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders / verzorgers.
Je draagt jouw steentje bij aan onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling. Denk hierbij aan het leveren van een
proactieve bijdrage aan het formuleren van de leer- en opvoedingsdoelen van de school, in onderlinge
samenhang en voor meerdere leerjaren. Wij zetten met elkaar als team, de pedagogische koers uit en voeren
hier overleg over met andere betrokkenen. Samen verwerken we de koers in didactische werkvormen en
leeractiviteiten.
Als school blinken wij graag uit en zijn wij continue bezig met onze eigen ontwikkeling. Met elkaar maken wij
onze school nog professioneler. Daarom krijg je ook volop de kans om deel te nemen aan scholings‐ en
ontwikkelingsactiviteiten (o.a. collegiale consultatie) en stimuleren wij je om op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen op het vakgebied en relevante vakliteratuur te bestuderen.

Wie jij bent

Jij bent een ervaren leerkracht met een afgeronde PABO opleiding. Jouw ervaring heb je opgedaan in
onderbouwgroepen, in het bijzonder kleuters. Wij zien graag een aantoonbare interesse in biologie terug in je
CV, waarbij affiniteit / ervaring met coöperatieve leerstrategieën, duurzaamheid en talentontwikkeling
gewenst zijn.. Wij zoeken expliciet een collega die aandacht heeft voor het spelend lerende kind en die zich
hierin kan verplaatsen (empathisch vermogen). Iemand met een open uitstraling en een lerende houding.
Jouw persoonlijkheid vinden we net zo belangrijk. Vanzelfsprekend ben je accuraat en gedisciplineerd. Maar
vanuit ons team wordt collegialiteit en authenticiteit erg op prijs gesteld. Wij zoeken een creatieve,
enthousiaste collega die ons verrast met nieuwe inzichten en ideeën.
Onderling zijn wij open en eerlijk naar elkaar. Dat betekent dat wij graag stilstaan bij zelfreflectie en het geven
en ontvangen van feedback.
Wij bieden
Wij bieden een salaris in schaal L10, goede en stevige begeleiding, een prachtige club kinderen en vooral veel
werkplezier!

Sollicitatiebrieven en c.v., dienen uiterlijk dinsdag 4 december 2018 in het bezit te zijn van onze
commissie. Mailadres: t.pellis@nbsteteringen.nl. Postadres: Groenstraat 5, 4847 AE Teteringen
Klik op deze link voor een video-impressie.

