Zoeken wij jou? En jij ons?

Kom werken op de gezelligste school.
Wij juichen nu al voor jou!
De Ontdekking is een basisschool in Brummenl, waar iedereen welkom is. Van welke sociale, culturele of
levensbeschouwelijke achtergrond je ook bent, wij verwachten van onze kinderen dat ze aandacht hebben voor
elkaar, elkaar willen leren kennen en begrijpen om samen goed te kunnen spelen, leren en werken.
Wij zijn een officieel erkende Vreedzame School.
Onze missie is alle kinderen op een veilige, gestructureerde en geïnspireerde manier uitdagen om eruit te halen
wie erin zit, zodat ze na acht jaar onderwijs met een rijk gevulde rugzak aan bagage de school verlaten en
succesvol kunnen starten in het voortgezet onderwijs. Wij gaan uit van 'samen leren, samen leven'.
Vanuit onze visie houden wij naast cognitieve vaardigheden ook rekening met sociale, creatieve,
maatschappelijke en culturele talenten. Ons onderwijs is procesgericht en ontwikkelingsgericht. Falen is gewoon
een kans om iets opnieuw te proberen. Van proberen kun je leren. Wij begeleiden de kinderen vanuit een
coachende houding.
Onze kernwaarden: eigenaarschap, creativiteit, samenwerking en betrokkenheid komen overal in ons onderwijs
terug.

“Wat kinderen op school meemaken dragen zij een leven lang met zich mee!”

Zoeken wij jou? En jij ons?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat verwachten wij van jou?
- Je hebt een pabo-diploma.
- Je hebt een gymbevoegdheid (Gewenst, niet noodzakelijk).
- Je bent procesgericht en ontwikkelingsgericht.
- Je hebt oog voor ieder kind, kijkt daarbij naar wat wel kan en je sluit met jouw benadering aan op ieder kind.
- Je hebt ervaring en/of affiniteit met bovenbouwleerlingen.
- Je bent een teamspeler. Je denkt en doet mee.
- Je stapt op collega’s af om hulp te vragen of te bieden.
- Je draagt bij aan een werkplezierbaar klassen- en schoolklimaat waar iedereen eruit kan halen wat erin zit.
- Je bent bereid om scholing te volgen voor de methoden en werkwijzen die wij hanteren.
(Zoals bijvoorbeeld De Vreedzame School of lesmethoden die jij nog niet kent).

Wat bieden wij jou?
- Een fijne, sfeervolle en prettige werkomgeving. (Onze school is dit schooljaar verbouwd en er is een deel
nieuw aangebouwd, wij beschikken over ruime lokalen, enkele groepen, per groep ongeveer 22 kinderen)
- Enthousiaste, lieve, betrokken en meewerkende kinderen.
- Een team van prettige collega’s waar je op kunt bouwen en vertrouwen, waar je je ideeën kwijt kan en waar
je ideeën van krijgt.
- Een duo-collega met wie je een bovenbouwgroep draait.
- Diverse scholingsmogelijkheden (intern, extern en binnen onze eigen huisacademie van de stichting).
- Een baan van 0,4 – 1,0 fte: 2 lesdagen (0,4 fte) op De Ontdekking en 1, 2 of 3 dagen (0,2 – 0,6 fte) in de
invalpool van onze stichting (SKBG).
- Een aanstelling per 1 augustus 2022 binnen de stichting (SKBG) van 17 scholen.

Voel jij je aangesproken om ons team te versterken en met onze kinderen aan de slag te gaan?
Dan zien wij jou graag!
Procedure en contactinformatie:
Stuur jouw motivatiebrief of vlog voor 13 mei 2022 naar de directeur van onze school, Jurgen Berenbroek,
j.berenbroek@skbg.nl
Op 13 mei hoor je dan of je maandag 16 mei 2022 op gesprek mag komen.
Mocht je voor die tijd nog meer informatie nodig hebben, dan kun je dat via hetzelfde emailadres opvragen,
onze website bezoeken, www.bsdeontdekking.nl of bellen naar school: 0575-563527 en vragen naar
Jurgen Berenbroek.

Tot ziens?

