Stichting OZHW voor PO en VO zoekt per september 2022 voor ODS De Zeppelin in Barendrecht

Groepsleerkracht middenbouw basisonderwijs L10
0,6 fte
Werkzaamheden groepsleerkracht basisonderwijs L10
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van de
leerlingen, levert bijdragen aan de onderwijsontwikkeling en de schoolorganisatie en neemt deel aan
professionaliseringsactiviteiten van het onderwijsteam.
Onze nieuwe collega:
✓ heeft een afgeronde PABO-opleiding of zit in de eindfase van de pabo;
✓ heeft daltonscholing succesvol gevolgd of is bereid deze te gaan volgen;
✓ is breed inzetbaar en flexibel;
✓ werkt met een professionele instelling in de school en organisatie;
✓ vindt een goed en laagdrempelig contact met kinderen en hun ouders belangrijk;
✓ is enthousiast en is iemand die graag onderdeel van een team vormt;
✓ heeft bij voorkeur een bevoegdheid tot het geven van lessen bewegingsonderwijs of is bereid
deze te gaan halen;
✓ kan op een positieve wijze de groep begeleiden en samen met (duo-)collega’s zorgen voor een
goede en veilige speel- en leeromgeving;
✓ Is ICT-vaardig en heeft kennis van het inzetten van computers en andere devices en educatieve
programma’s;
✓ heeft kennis van en kan werken volgens de principes van handelingsgericht werken;
✓ wil investeren in “nieuwe” schoolontwikkelingen.
ODS De Zeppelin
ODS De Zeppelin is een daltonschool met 270 leerlingen en maakt deel uit van Kindcentrum Nova in
de wijk Carnisselande in Barendrecht. ODS De Zeppelin is een gezellige, moderne school waar een
betrokken team met veel enthousiasme het maximale haalt uit zijn leerlingen. Wij werken intensief
samen aan de kwaliteit van onderwijs waar we trots op kunnen zijn. Kerndoelen van De Zeppelin zijn
samengevat in de kernwoorden: Dalton, Geluk, Cultuur en Engels.
Het welzijn van de kinderen staat voorop: zonder welzijn zal van leren en ontwikkelen geen sprake
zijn.
Ons daltononderwijs sluit prima aan bij de manier van werken en leren op het voortgezet onderwijs.

Kinderen leren naast de basisvaardigheden ook vaardigheden als zelfstandig werken, samenwerken,
en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor jezelf, je eigen ontwikkeling en natuurlijk ook voor
anderen. Op ODS De Zeppelin vinden we het belangrijk dat ieder kind zijn eigen top kan behalen, dat
elk kind trots kan zijn op zijn eigen prestaties en ontwikkeling
Innovatie is belangrijk op ODS De Zeppelin. Op beleidsniveau maar ook in de lesprogramma’s
lesmethoden is dit terug te zien.
OZHW voor PO en VO biedt de Leraar L10:
✓ een leuke plek binnen een hecht en gezellig team;
✓ een tijdelijke aanstelling per 1 december 2022 (eerder is ook mogelijk) voor een jaar met uitzicht
op vast.
✓ een functie voor 0,6 fte;
✓ de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen en te professionaliseren in de eigen OZHW Academie;
✓ salaris conform de CAO PO schaal L10. De exacte inschaling vindt plaats op basis van het
arbeidsverleden.
Reageren
Enthousiast? Wij nodigen u van harte uit te reageren via de website. Wij verzoeken u uw sollicitatie,
voorzien van een curriculum vitae, voor 7 oktober in te sturen.
Na de brievenselectie worden kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Wij streven er naar
om begin november de procedure afgerond te hebben.
Contactinformatie
Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met de directeur van de school:
Léon Papavoine, per mail bereikbaar leon.papavoine@ozhw.nl of telefonisch 06-18875802.

