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: Vacature leerkracht groep 6 Den Bijstere

We zijn op zoek naar een collega die:
• zijn/haar basisvaardigheden (klassenmanagement, didactiek en pedagogiek) goed op orde heeft. Je
hebt routine opgebouwd in de toepassing van het EDI-model;
• nieuwsgierig is, houdt van uitdagingen en denkt in oplossingen;
• graag in teamverband werkt, kan reflecteren en communicatief is ingesteld;
• zo mogelijk ervaring heeft met De Vreedzame school.
Omschrijving van de school:
Den Bijstere heeft als motto: “Alles wat aandacht krijgt, groeit”. We streven er naar om iedereen de aandacht
te geven die hij of zij nodig heeft om te kunnen groeien: leerlingen, ouders en het team.
We willen een school zijn waar iedereen zich thuis voelt.
“Relatie en prestatie gaan hand in hand”.
Kernwaarden
Den Bijstere gaat hierbij uit van 4 kernwaarden:
Verbondenheid
Verbondenheid is de basis voor samenwerking tussen partijen, waardoor kan worden afgestemd op de
leerbehoeftes van kinderen. De verbondenheid vindt op vele dimensies plaats:
• Leerlingen: middels een gestructureerde aanpak (DVS en coöperatief leren) leren wij de kinderen
samen te werken;
• Ouders: we betrekken hen veel bij de school. Hierbij liggen accenten op ondersteuning en
ontmoeten;
• Leerkrachten: middels vele uitwisselingen onderling, zowel formeel als informeel wordt
verbondenheid in het team gecreëerd;
• Kinderstad en wijk.
Eigenaarschap
We willen dat leerlingen en teamleden eigenaar zijn van hun leerproces en welbevinden (sociaal emotionele
ontwikkeling). Door zelf werk te plannen, uit te voeren en te beoordelen, worden bewuste keuzes gemaakt
en wordt zelfstandigheid vergroot. We bevorderen eigen initiatieven en willen dat ieder verantwoordelijkheid
draagt voor het eigen werk en dat iedereen voor zijn eigen mening uit kan komen. Via kindgesprekken
worden de kinderen in dit proces begeleid en aangesproken op hun talenten.
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In Beweging
Alles wat aandacht krijgt, groeit. Samen met leerlingen, ouders en team Den Bijstere zijn we een school in
beweging. We willen een school zijn die open staat voor vernieuwingen en veranderingen en ontwikkelingen.
Ook letterlijk willen wij beweging stimuleren door werkvormen, afwisseling in leren en bewegen en spel.
Onderzoeken
We willen een onderzoekende houding ontwikkelen en behouden. Je leert veel uit jezelf als je daartoe wordt
uitgedaagd door anderen en de omgeving. Daarom vinden wij het belangrijk te zorgen voor een uitdagende
omgeving en projecten. Door vakoverstijgend te werken en verbinding te maken tussen de diverse
vakgebieden, krijgt de inhoud voor kinderen meer betekenis
Stichting Tangent:
Locatie Den Bijstere is één van de 16 basisscholen van Stichting Tangent. Indien je bij Den Bijstere gaat
werken, kom je in dienst van Stichting Tangent. Nader kennismaken met onze stichting? Dat kan op de
website: www.tangent.nl
Procedure:
De vacature wordt intern uitgezet. De uiterste reactiedatum is 20 december 2018. De gesprekken vinden
plaats op 10 januari 2019. U kunt uw sollicitatie digitaal versturen naar guus.moolhuijsen@tangent.nl EN
pz@tangent.nl
Meer informatie?
Ben je nieuwsgierig geworden naar de school en de vacature, maar heb je nog vragen?
Neem dan gerust contact op met Guus Moolhuijsen, directeur, via tel.nr. 013-5423772.
Meer informatie over onze school is te vinden op de website van onze school: www.denbijstere.nl
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