Gezocht!
leerkracht voor groep 6, per 29 oktober 2018

KBS Pirouette

Wie zijn wij?

Wat zoeken wij?

KBS Pirouette is een middelgrote basisschool
gelegen in Almere-Stad Parkwijk en is één van
de elf katholieke basisscholen in Almere. De
school maakt onderdeel uit van Scholengroep
Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKO),
ontwerpers van onderwijs.

 Een leerkracht die de middenbouw in
groep 6 komt versterken;
 Een leerkracht die vervangt i.v.m.
ziekteverlof voor minimaal een half jaar
(mogelijk langer)
 Een leerkracht voor de woensdag,
donderdag en vrijdag (maar andere dagen
zijn bespreekbaar)
 Een leerkracht met enthousiasme en
passie voor het vak;
 Een leerkracht met reflectief vermogen,
die feedback kan geven en ontvangen;
 Een leerkracht met goede pedagogische,
didactische en communicatieve
vaardigheden;
 Een leerkracht met humor en
relativeringsvermogen, die actief
onderdeel wil uitmaken van het team;
 Een leerkracht die onze katholieke
identiteit onderschrijft.

Per 1 oktober 2018 telt de Pirouette zo’n 300
leerlingen gehuisvest op twee locaties.
We besteden natuurlijk veel aandacht aan de
basisvakken, maar het leven bestaat uit meer
dan rekenen en taal. We willen dat onze
leerlingen zich breed kunnen ontwikkelen en
willen daarom ons onderwijs ombouwen met
meer aandacht voor zaken als samen
problemen oplossen en een eigen mening
vorming. Ook onderwerpen als kunstzinnige &
culturele vorming en burgerschap vinden wij
belangrijk.

Wat bieden wij?
Onze speerpunten dit jaar:
 Pedagogisch klimaat: het hele jaar door
werken aan een positieve groepsvorming;
 Onderzoekend leren: uitproberen van
nieuw aanbod o.g.v. wereldoriëntatie;
 Kleuteronderwijs; verbeteren van aanbod
en differentiatie vanuit leerlijnen;
 Eigenaarschap bij leerlingen; hoe werk je
daaraan.

 Een school in ontwikkeling, waarin ook jouw
inbreng van belang is;
 Een prettig en veilig schoolklimaat, met
ruimte om zaken uit te proberen;
 Een professioneel team dat elkaar
ondersteunt in het werk;
 Mogelijkheid tot scholing (o.a. via de
AkkeDemi van de stichting);
 Een aanstelling voor wtf 0,6
 Salaris conform cao PO;
 Bij goed functioneren een vaste
aanstelling binnen de stichting;

Spreekt dit je aan?
Wil je ons helpen bouwen en wil je meer informatie, bel dan naar Inge Jansen of Cindy de
Winter (directie KBS Pirouette) op 036-5450425.
Je sollicitatiebrief en CV zend je naar:
Inge Jansen en Cindy de Winter: directie@kbspirouette.nl

