Het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda is verantwoordelijk voor vijf
dynamische algemeen
bijzondere scholen met in totaal ± 2000 leerlingen en 150 medewerkers.
Per direct zijn wij voor Nutsbasisschool Boeimeer op zoek naar een enthousiaste,
gedreven groepsleerkracht

(m/v) 0,4 groep 7

Nutsbasisschool Boeimeer is een bijzonder neutrale basisschool met ongeveer 230 leerlingen
en 21 collega’s. We geven onderwijs conform het leerstofjaarklassensysteem.
We streven ernaar dat onze leerlingen zich door goede afstemming optimaal kunnen
ontplooien op cognitief, sociaal emotioneel en creatief gebied.
We bereiden onze kinderen voor op een maatschappij waarin zij kunnen omgaan met
prikkels, kunnen ordenen, kiezen en prioriteiten stellen in een schoolsfeer waar warmte,
veiligheid en geborgenheid centraal staat.
Slogan
Boeimeer boeit meer!
Onze kernwaarden zijn
• Deskundigheid
• Betrouwbaarheid
• Enthousiasme
• Zorgvuldigheid
• Saamhorigheid
De vacature is tot einde schooljaar 2018-2019, waarbij verlenging van het contract tot de
mogelijkheden behoort
Van de kandidaten wordt verwacht dat zij:
•
•
•
•
•
•

beschikken over kennis en affiniteit en bij voorkeur ervaring hebben m.b.t.
het werken in de bovenbouw.
bereid zijn het kind en zijn mogelijkheden centraal te stellen in het onderwijs;
open staan voor veranderingen en een lerende houding hebben en hierin
verder willen investeren;
goed kunnen functioneren in een ons team;
beschikken over een sterk ontwikkeld communicatief en empathisch vermogen.
in staat zijn om op basis van (observatie- en toets)gegevens groepsoverzichten en –
plannen te maken die
o resulteren in uitdagend(e) onderwijs / leersituaties;
o vervolgens de prestaties van leerlingen verhogen ( opbrengstgerichtheid);

Wij bieden u:
•
•
•
•

een hecht en betrokken team en een school om trots op te zijn
mogelijkheden voor ondersteuning en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
een functie die is ingeschaald op schaal L10
wellicht mogelijkheden voor toekomstige vacatures

Solliciteren?
Sollicitatiebrieven, voorzien van c.v. dienen uiterlijk maandag 22 oktober 2018 in ons
bezit te zijn.
Uw reactie ontvangen wij graag per email aan Oda Peeters o.peeters@nbsboeimeer.nl
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdagmiddag 24 oktober 2018
Informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met Oda Peeters, directeur Nutsbasisschool Boeimeer.
Tel. 076 – 5146101.

