Vacature Groepsleerkracht (middenbouw)
(0,4 tot 1,0 fte)

De Plataan
Basisschool de Plataan in Velsen-Noord is een school in beweging. Het team van De Plataan
wil haar leerlingen alle kansen bieden om te leren. Naast de basisvaardigheden vinden zij
bewegen, sport en cultuur belangrijke vakken, die zij waar mogelijk geïntegreerd aanbieden.
Basisschool De Plataan ontwikkelt zich in het bieden van Passend Onderwijs en ziet veel
mogelijkheden in het werken met instructiegroepen. Zij ontwikkelen zich steeds verder door hun
groepen anders te organiseren. Deze weg zijn zij vorig jaar ingeslagen en zij zijn trots op de
eerste resultaten van deze werkwijze.
Wie zoeken zij?
De Plataan zoekt een enthousiaste en vernieuwende leerkracht, die samen met het team deze
weg verder willen inslaan. Een leerkracht die openstaat voor veranderingen en deel wil
uitmaken van een school die bezig is met vernieuwend en kwalitatief steeds beter onderwijs.
Zij zoeken een leerkracht die de traditionele uitgangspunten gedeeltelijk los wil laten, met
verschillende leeftijdsgroepen wil werken en een uitdaging aan wil gaan. Een leerkracht die
zich positief opstelt naar collega's, leerlingen, ouders en andere samenwerkende partners.
De functie
Samen met een enthousiast team leerkrachten in de middenbouw verzorg je instructies en
begeleid je een groep leerlingen. Je bent dus in een team verantwoordelijk voor een grotere
groep leerlingen. Je bespreekt en overlegt met je collega's de doelen op lange en korte termijn
en draagt bij aan de realisatie van deze doelen. Je volgt de ontwikkeling van leerlingen,
brengt hun behoeften in kaart en bepaalt samen met jouw collega's hoe jullie tegemoet gaan
komen aan deze behoeften.
Hoe herkennen we jou …? Je bent:

 Flexibel





Nieuwsgierig
Initiatiefrijk
Zelfstandig, maar tegelijkertijd ook een teamplayer
Creatief

Sollicitatieprocedure
Bouw jij mee aan de toekomst van 400 leerlingen in Velsen-Noord? Word jij enthousiast als je
dit leest en pas jij in bovenstaand profiel? Stuur dan snel je CV met motivatiebrief aan:
c.koster@fedra.nl en kom het enthousiaste team van De Plataan versterken.

