Vacature Kbs De Spoorzoeker

Kbs De Spoorzoeker is op zoek naar een

[leerkracht, groep 3]
Voor 18 uur per week (wtf 0,4500) met een voorkeur voor de maandag en
dinsdag. Het gaat om een tijdelijke aanstelling van 01-04-2019 tot einde
schooljaar.
Kbs De Spoorzoeker, waar we “leren met lef”
•
•
•

die zich sterk maakt voor goed modern eigentijds onderwijs.
waar kinderen worden uitgedaagd en ondersteund om het beste uit zichzelf te
halen en hun talenten verder te ontwikkelen.
waar kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen.

Specifiek voor onze groepen 3
•

Op de Spoorzoeker hebben we samen goed gekeken naar de overgang van
de groepen 1/2 naar groep 3. Om deze overgang te versoepelen hebben we
hard gewerkt om het aansluitende onderwijs vanuit de groepen 1/2 door te
ontwikkelen voor groep 3.

•

Kinderen worden voor het leesonderwijs op basis van hun ontwikkeling, o.a.
met behulp van een lees- en schrijfproef van Vervaet, ingedeeld in drie
groepen. Het leesonderwijs wordt groepsoverstijgend aangeboden in drie
niveaus. Leerlingen krijgen de gelegenheid om op twee momenten in het
schooljaar te starten met het aanvankelijke leesproces. We gebruiken hiervoor
sinds 2018 de nieuwe methode Letterklankstad. In de ochtend werken de
leerlingen in deze samenstelling aan lezen, taal en spelling.

•

Het rekenonderwijs in groep 3 drie wordt cyclisch aangeboden vanuit de SLO
doelen. Hierdoor komen alle leerdoelen van groep 3 regelmatig aan bod in het
schooljaar. Leerlingen kunnen in een circuit op hun eigen handelingsniveau
werken aan de leerdoelen.

•

De ontwikkelingen van de leerlingen in groep 3 volgen we door gebruik te
maken van het registratie- en observatiemodel KIJK!. Pas op het einde van
groep 3 starten we met de afname van de landelijk genormeerde toetsen van
CITO.

•

Naast taal en rekenen wordt er in blokken van zes weken gewerkt aan een
bepaald thema zoals; beroepen, piraten etc.

Kbs De Spoorzoeker maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda
www.inos.nl .

Wat vragen wij van jou?
•
•

Onderwijsbevoegdheid / PABO diploma
Max 5 items toevoegen!

Wij bieden jou:
•
•
•

arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO
volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze Stichting
collega’s die op ontwikkeling gericht zijn

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht op onze website
www.spoorzoekerbreda.nl of contact opnemen met directeur Antoinet Sommers via
telefoonnummer 06-43506886

Interesse
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief en CV
per e-mail naar kbsdespoorzoeker_info@inos.nl t.a.v. Antoinet Sommers voor 13 maart.
De gesprekken zijn gepland op in de week van 18 t/m 22 maart
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid genieten
interne kandidaten de voorkeur.

