Locatie Marco Polo
Marco Poloroute 60
1363 LA Almere Poort
(Columbuskwartier)
036 5406060
info@droomspiegel.nl
www.droomspiegel.nl

Vacature
Interim Leerkracht Specialist (ILS) – L12 inschaling
1,0 WTF (0.8 groep 5 en 0.2 interimopdracht) - Per direct
Zorgen jouw klassenmanagement en organisatietalent voor een ordelijk en prettig
leerklimaat? Heb jij ruime kennis en ervaring op het gebied van gedrag en
groepsdynamiek? Dan komen we graag met je in contact! Voor KBS De Droomspiegel in
Almere Poort zoeken we een leerkracht die, naast het lesgeven aan groep 5, met zijn of
haar expertise ons onderwijs naar een hoger plan brengt.
KBS De Droomspiegel
Wij zijn een jonge, erkende Daltonschool met een vernieuwend en eigentijds onderwijsconcept. We
werken vanuit twee multifunctionele locaties in Almere Poort. In onze school heerst een goede sfeer
in een open (katholieke) cultuur. Wij leren niet om te leren, wij leren om te leven. Ieder kind is talentvol
en waardevol. Naast het cognitieve leren, vinden wij het sociale leren zeker zo belangrijk. Goed om
kunnen gaan met anderen en van elkaar leren. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor een
verzorgde leeromgeving.
Van leerkrachten verwachten wij een ontwikkelingsgerichte houding, waarbij de leerlingen positief
benaderd worden en de kans krijgen om fouten te maken. Het begeleiden van dit proces vraagt
om de juiste vaardigheden.

Een voorbeeld van eigentijds onderwijs is het werken met mindmaps. Door de interesses van de
kinderen te benutten en overzichtelijk te werk te gaan, leren zij verbanden te zien. Wij zoeken in jou
een teamgenoot die dit overzicht kan creëren en de leerling zo houvast geeft voor de hele
schoolcarrière.

Jij bent onze kandidaat als je:
• In het bezit bent van een Pabo-diploma en post HBO-opleiding.
• Expertise hebt op het gebied van omgaan met gedrag en conflicten en met het schrijven van
gedrag- en groepsplannen.
• Een organisatietalent bent.
• Gestructureerd werkt en je door je klassenmanagement een veilige omgeving schept.
• Beschikt over coachende vaardigheden.
• Werkervaring hebt op verschillende scholen.
• Gemotiveerd bent jezelf verder te ontwikkelen en je expertise uit te dragen naar collega’s.

Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe
De school maakt onderdeel uit van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKO).
Als koploper in de regio is SKO sterk gericht op innovatie, samenwerking en individuele autonomie.
SKO biedt het kader, samen ontwerpen we de inhoud.

Wil jij samen met ons het onderwijs ontwerpen?
Stuur dan voor 12 oktober jouw cv en motivatie naar Kim Verkerk, Adviseur HRM via
kim.verkerk@skofv.nl. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Kim of kijk op
www.sko.nl of www.dedroomspiegel.nl.
Sollicitatiebrieven per post kunnen gestuurd worden naar:
Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKOFV)
t.a.v. Kim Verkerk, adviseur HRM
Postbus 608, 8200 AP Lelystad

