Leuke, gezellige en ondernemende school zoekt dito
leerkracht!
KBS De Bolster in Gilze zoekt per nieuw schooljaar (1-8-2019) een leerkracht voor
groep 7.

Het gaat om een vacature met een wtf van
0,4
KBS De Bolster ligt in het hart van Gilze. We hebben een mooi schoolgebouw en een
prachtig vernieuwd schoolplein. De school heeft 17 groepen. De school telt ongeveer 400
leerlingen en circa 30 medewerkers. De school heeft goede onderwijsresultaten.
De Bolster werkt volgens het onderwijsconcept van OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO).
Ontwikkelingsgericht onderwijs is een onderwijsvisie die de nadruk legt op de ontwikkeling
van de persoonlijke identiteit van kinderen.
● Bij OGO is het van belang dat kinderen uitstijgen boven hun huidige niveau, naar de zone
van naaste ontwikkeling. De leerkracht en medeleerlingen kunnen hiervoor zorgen, want
kinderen leren veel door interactie.
● OGO sluit in het onderwijsaanbod aan bij de initiatieven van de kinderen, want als iets
voor hen betekenisvol is leren ze veel meer.
● Maatschappelijke relevantie van de onderwerpen is belangrijk en ook
cultuuroverdracht heeft een grote plaats.
● De rol van de leerkracht is cruciaal. Hij/zij moet in staat zijn om leerlinggerichte
pedagogiek te combineren met activerende didactiek.

Wij zoeken een leerkracht
die:
● ervaring heeft met OGO- onderwijs of bereid is hierin te investeren;
● vertrouwen kan schenken aan de leerling;
● nadruk kan leggen op de goede dingen;
● bij iedere leerling eruit kan halen wat er in zit;
● op zowel pedagogisch, didactisch als organisatorisch vlak sterk is en zichzelf wil
blijven ontwikkelen;

● een goede, plezierige sfeer tijdens de instructie kan creëren;
● kan differentiëren in instructie naar behoefte van het kind;
● in gedrag en houding een warm voorbeeld is voor de leerlingen;
● naast een goede leerkracht ook een fijne collega is;
● pro-actief en professioneel communiceert met ouders;
● beschikt over een gezonde dosis humor en
relativeringsvermogen;
● In het bezit is van een PABO diploma.

Wij bieden:
● een ambitieus en gezellig team;
● een fijne samenwerking met parallelcollega’s;
● een prettige werkomgeving;
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● een tijdelijk contract van 1-8-2019 tot 31-7-2020 met perspectief op
verlenging;
● werkdagen: in overleg
● salaris conform CAO-PO (schaal L10)
KBS De Bolster is onderdeel van stichting Nuwelijn. Voor het volledige functieprofiel van
leerkracht PO verwijzen we naar de functiereeks van de PO-raad waar de stichting bij is
aangesloten.
Je wordt verzocht je sollicitatie met CV uiterlijk 4 juni 2019 te richten aan:
KBS De Bolster t.a.v. mevr. Karin Vos, adjunct directeur,
k.vos@debolstergilze.nl
Meer informatie over de vacature is te verkrijgen bij Karin Vos, adjunct directeur tel. 0161 451
541
Voor meer informatie over de school, zie
https://debolstergilze.nl/
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