wij dagen kinderen uit om hun grenzen te verleggen
ontwikkelingsstappen te zetten en ‘yes’ te zeggen
dat wat zij niet durven toch te proberen
te merken hoe leuk het is om onderzoekend te leren
wij inspireren kinderen om zich te verbinden
nieuwsgierig te zijn en oplossingen te vinden
naar kunst te kijken, buiten de lijntjes te denken
verantwoordelijkheid te nemen en vertrouwen te schenken
bovenal leren kinderen bij ons de waarde van ‘wij’
in de kern weet ieder kind: hier ben ik veilig,
hier hoor ik bij

Per januari zoeken wij een
Leerkracht voor groep 1 (instroomgroep)

(0,8 FTE)

De vacature is in principe tot het eind van het schooljaar, maar collega’s die zich tijdelijk laten zien,
vinden vaak een vaste plek in ons team. En anders binnen onze stichting.
Onze trots: De Kern
De Kern is een openbare basisschool in de Edese wijk Kernhem en onderdeel van Stichting Proominent. Ons team van
ongeveer 30 onderwijsprofessionals staat dagelijks klaar
om onze 400 leerlingen het beste onderwijs te bieden. Wij
hebben 16 groepen.
Onze leerlingen
Wij dagen kinderen uit om hun grenzen te verleggen, ontwikkelingsstappen te zetten en ‘yes’ te zeggen als zij toch
proberen wat ze eerst niet durfden. Hoe geweldig als ze
ontdekken hoe leuk het is om onderzoekend te leren!
Wij inspireren kinderen om zich te verbinden, nieuwsgierig
te zijn en oplossingen te vinden. We stimuleren ze naar
kunst te kijken, buiten de lijntjes te denken verantwoordelijkheid te nemen. Tenslotte schenken we ze vertrouwen en
leren kinderen de waarde van ‘wij’ op De Kern. Op onze
school weet iedere kind: hier ben ik veilig, hier hoor ik bij!
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De persoon die wij zoeken…
Wij zoeken een collega met passie voor onderwijs die
kinderen ècht ziet en daarnaar handelt. Je draagt niet
alleen verantwoordelijkheid voor de klas maar je wilt ook
bijdragen aan de gezamenlijke doelen en ontwikkeling. Je
wilt blijven groeien in je vak en vindt het vanzelfsprekend
dat je samen werkt/bouwt aan (nog) beter onderwijs.
Je zorg voor een goede communicatie/afstemming met
ouders om zo tot het beste voor het kind te komen.
Je beschikt over de volgende eigenschappen:
- Je beschikt over een hoge mate van eigenaarschap
- Je kunt reflecteren en relativeren, goed feedback geven en
ontvangen
- Je staat stevig in je schoenen, bent daadkrachtig en durft
collega’s aan te spreken

- Je beschikt over goede ICT-vaardigheden
- Je beschikt over een positieve instelling; denkt in
oplossingen, niet in problemen
- Je bent flexibel, innovatief en kan buiten een kader denken
- Je bent een teamplayer
- Je bent stressbestendig
- Je bent organisatorisch sterk
- Je hebt een drive om je blijvend te ontwikkelen
(de mogelijkheden krijg je!)
Humor is een pré.
Wij vragen nogal wat... Daar tegenover staat dat wij ook
veel te bieden hebben! Een prachtige school in een mooie
wijk van Ede en een enthousiast team in een prachtige
ontwikkeling. We zijn gedreven om ieder kind het best
mogelijk onderwijs te bieden en daarom krijgt iedereen de
gelegenheid om zich te blijven ontwikkelen.
En terwijl we hard aan ons onderwijs werken, creëren we
momenten waarop we elkaar ontmoeten en vooral ook
veel lol met elkaar hebben!
Procedure
Reageren kan t/m 5 december. Hierna plannen we z.s.m.
de gesprekken in. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mathijs van Londen (directeur) op 0318-504642
of m.vanlonden@proominent.nl. Reacties kunnen ook naar
dit mailadres. Meer informatie over onze school is te vinden
op: www.obsdekern.nl.

