Wij zoeken voor Speelleerplein de Fonkeling een

leerkracht
(wtf 1,0)
Leren is betekenisvol wanneer een kind zelf weet wat hij of zij er in de 'echte wereld' aan heeft.

Wie zijn wij?
Op Speelleerplein de Fonkeling voel je ruimte. Niet alleen door het open en transparante gebouw,
maar vooral ook door de sfeer die er heerst. Bij de Fonkeling krijgt iedereen de ruimte om de eigen
talenten en mogelijkheden te kunnen ontplooien. We willen kinderen in de leeftijd van 2 tot en met
13 jaar zo goed mogelijk begeleiden in hun ontwikkeling. Dit doen we in samenwerking met Korein.
We bieden onderwijs en opvang die passen bij de capaciteiten, mogelijkheden en interesses van de
kinderen en bij de persoonlijke en maatschappelijke vorming. We vinden het belangrijk dat ons
onderwijs gericht is op kennis én vaardigheden. We laten kinderen ontdekken wat ze kunnen, wat ze
leuk vinden en wat hun mogelijkheden zijn.
We heten niet voor niets de Fonkeling. Wij willen onze kinderen het onderwijs geven waar ze van
gaan stralen. Dat doen wij door in te steken op succeservaringen. We vinden het belangrijk dat
kinderen ervaren en beseffen wat ze allemaal kunnen. Zo blijven ze betrokken bij hun onderwijs en
dat zorgt ervoor dat ze geconcentreerd zijn, een onderzoekende houding aannemen en graag willen
leren.
Bij de Fonkeling werken we met drie units. ln unit 1 bieden we de leerstof voor peuters en voor de
Leerjaren 1, 2 en 3 aan, in unit 2 de leerstof voor de jaren 4, 5 en 6 en in unit 3 staan de leerstofjaren
7 en 8 centraal. Kenmerkend voor het unitonderwijs:
• Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hiermee houden we rekening met de verschillen
(specifieke onderwijsbehoeften) tussen kinderen.
• Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen werken
samen. Zij kunnen veel van en met elkaar leren.
• Binnen elke unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Zij
maken gebruik van elkaars kwaliteiten en expertise. Dit is goed voor het onderwijs en de
kinderen.
• Binnen elke unit wordt gewerkt met vakspecialisten. Zij zijn verantwoordelijk voor een specifiek
vak. Hierdoor hebben ze nog meer kennis van de leerlijnen, kunnen ze de stof nog beter
aanbieden en zijn ze in staat nog beter in te spelen op wat kinderen nodig hebben.
Speelleerplein de Fonkeling is onderdeel van Stichting Katholiek Onderwijs de Beerzen, Oirschot en
Spoordonk. SKOBOS is een moderne, proactieve, professionele organisatie voor primair onderwijs in
de gemeente Oirschot. De vijf basisscholen van SKOBOS ontwikkelen zich momenteel naar
kindcentra. De kernwaarden van SKOBOS zijn: Open minded – Verbonden – Verantwoordelijk.

Wie zoeken we?
Wij zijn op zoek naar een leerkracht die:
• gedreven is om elke dag het beste uit zichzelf en de kinderen te halen;
• echt sámen met zijn of haar unitcollega’s vorm geeft aan het onderwijs in unit 3;
• een sterke pedagogische benadering heeft ontwikkeld en zijn didactische vaardigheden goed
weet in te zetten;
• werkt vanuit een basishouding van verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen;
• een open, onderzoekende en lerende houding heeft;
• alle kinderen ziet en oog heeft voor hun talenten.

Daarnaast ben je:
• in het bezit van een pabo-diploma;
• per 1 oktober beschikbaar, of eerder of later in overleg.

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•
•

Een betrokken onderwijsorganisatie waar de kinderen centraal staan;
Een actieve school waar altijd wat te doen is en die volop in ontwikkeling is;
Een gezellig en professioneel team;
Groei en ontwikkeling: we hebben aandacht voor onze professionals en investeren in
opleidingen, coaching en training (o.a. via de SKOBOS Academie);
Een tijdelijk dienstverband tot en met 31 juli 2023. Daarna bekijken we met elkaar welke
mogelijkheden er zijn binnen onze organisatie;
Salaris conform cao-primair onderwijs;
Uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Informatie en procedure
•
•
•
•

Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Janneke Mencke
of Clasien Groenland, directie Speelleerplein de Fonkeling, via defonkeling@skobos.nl of 0499550 324.
Meer informatie over SKOBOS en Speelleerplein de Fonkeling vind je op hun eigen websites.
Graag ontvangen wij jouw motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk maandag 25 juli 2022. Je
kunt jouw reactie per e-mail sturen naar defonkeling@skobos.nl.
Voor een eventueel gesprek maken we graag een afspraak in week 30.

