OBS De Kaleidoskoop is per 1 Januari 2019 op zoek naar een
enthousiaste, daadkrachtige collega die geïnteresseerd is in
diversiteit in zijn/haar baan! (WTF 0,6000/ 0,8000)
OBS De Kaleidoskoop is een openbare school in de wijk Kanaleneiland-Zuid. Er werkt een enthousiast
team van hardwerkende onderwijsmensen met hart voor de kinderen. Sinds dit jaar werken wij in
een mooi, vernieuwd gebouw op één locatie.
Wij bieden een interessante, diverse baan. We werken bij ons op school veel samen, dit geldt voor
het draaien van de groepen, maar ook voor het ontwikkelen van onze speerpunten. Door regelmatig
af te stemmen en de deur open te zetten naar elkaar, leer je meer. Dit komt ten goede van onze
leerlingen. Wij investeren veel in het samen aansturen van een groep en in erkende ongelijkheid
binnen ons team. Iedereen staat hier open voor, onze visie sluit hier dan ook mooi op aan: De
Kaleidoskoop waar je leert te durven… en durft te leren! Dit leren we de kinderen, maar ook elkaar.
Ben jij dus op zoek naar diversiteit in je werk, dan is deze vacature interessant voor je! Heb je
ambities om een stukje sturing te geven en je te verdiepen in- en neer te zetten van- verschillende
onderwijsontwikkelingen? Vind je organiseren leuk en daarnaast in verschillende groepen te werken?
Maar geef je boven alles óók nog graag ‘gewoon’ les? Dan zit je bij ons goed!
Belangrijk voor onze school:
•
•
•
•
•

Affiniteit en liefst ervaring met de doelgroep
Een duidelijke pedagogische visie, die concreet leidt tot een positief pedagogisch klimaat in
de groep
Een flexible houding en graag verschillende taken op je willen nemen.
Daadkracht, empathie, planmatigheid, goed organiseren, samenwerken, een positieve
houding behoren tot jouw goede eigenschappen.
Een krachtige leerkracht die de doelstellingen van De Vreedzame School en Democratisch
Burgerschap onderschrijft

Aarzel niet en kom langs, je bent ook welkom voor een oriënterend gesprek/ rondleiding!

Interesse? Mail zsm een CV en korte motivatie naar directie@dekaleidoskoop.nl. Voor vragen of
meer inlichtingen betreffende de functie kunt u contact opnemen met directie Marloes Hopman of
met adjunct directeur Loes Zwart (Locatie Columbuslaan 030- 2883643)
De schoolwebsite www.dekaleidoskoop.nl biedt meer informatie over onze school.

