“Laat zien hoe jij uniek bent”
Dat is de missie van basisschool De Stuifhoek. Met een team van bevlogen mensen halen wij samen
het beste uit onze kinderen en uit onszelf. Met ingang van 1 januari 2021 zijn wij op zoek naar een
enthousiaste betrokken collega om ons team tot de zomervakantie te versterken als leerkracht van
groep 6.
De Stuifhoek is een school in Made van zo’n 225 leerlingen. Samen met opvangpartner Eskadee is De
Stuifhoek op weg om een integraal kindcentrum te worden. Pedagogisch tact, welbevinden en van en
met elkaar leren staan bij ons hoog in het vaandel. Een onderzoekende houding en
(mede)eigenaarschap zijn belangrijke vaardigheden die wij bij de kinderen willen stimuleren en
ontwikkelen.

Spreken bovenstaande zaken jou aan?
Wil jij ons graag laten zien hoe jij uniek bent?
Solliciteer dan naar de functie van:

Leraar L10 groep 6 (m/v)
16 uur; wtf 0.4
Werkdagen donderdag en vrijdag
Periode 01-01-2021 t/m 31-07-2021

Als leerkracht heb je onder andere de volgende taken:
 Het verzorgen van het onderwijs aan groep 6 samen met je duo-partner;
 Het creëren van een goed pedagogisch klimaat;
 Het begeleiden van de leerlingen in hun ontwikkeling;
 Het in de praktijk brengen van het overstijgend werken in de unit groep 6/7/8;
 Het mede vormgeven van de missie en visie van De Stuifhoek in de dagelijkse praktijk.
Uitgebreide functieomschrijving is opvraagbaar.
(functieomschrijving zoals opgenomen in het functiehuis SKOD 2020)

Wat verwachten wij van jou?






Draagvlak voor onze visie;
Een proactieve houding;
Je kan samenwerken met collega’s in een team en met ouders;
Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden;
Je beschikt over algemeen theoretische en praktisch gerichte pedagogische, didactische en
vakinhoudelijke kennis en vaardigheden.

Wat bieden wij jou:







Een leuke, enthousiaste groep leerlingen om mee te werken tot het einde van dit schooljaar;
Een bovenbouwunit die prettig en goed samenwerkt;
Een professioneel en betrokken team wat samen werkt aan de ontwikkeling van de kinderen;
Een fijne werksfeer;
Arbeidsvoorwaarden conform cao po;
Functiewaardering L10 cao po.

Ben je enthousiast geworden? Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel en ben jij de collega die
wij zoeken? Dan willen wij graag met jou in gesprek.

Je kunt je brief, voorzien van een CV tot uiterlijk 20 november 2020 mailen naar
solliciteren@skod.org t.a.v. Nynke Oenema, directeur basisschool De Stuifhoek.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 26 november 2020.

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs
gesteld.

