RBOB De Kempen zoekt voor OBS De Korenbloem te Oirschot

RBOB De Kempen
Stichting De Kempen, organisatie
voor openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs is een
organisatie met 14 openbare en
algemeen toegankelijke basisscholen verdeeld in drie clusters, met ruim 3100 leerlingen
en zo’n 300 medewerkers. De
scholen bevinden zich in 14
plaatsen in 11 gemeentes in de
Kempen en Limburg.
Drie clusterdirecteuren zijn
verantwoordelijk voor de directievoering over de scholen,
verdeeld over cluster West,
Midden en Oost. Elke school
heeft een locatiedirecteur.
Bij RBOB staan we voor kansen
voor ieder kind. Hoe we dat
doen? Met ondernemende leerkrachten. Mensen met uiteenlopende talenten. Maar altijd met
het talent om kinderen tot bloei
te laten komen. Dit doe je samen met je collega’s, die net zo
betrokken zijn als jij. Werken en
leren op een van de RBOBscholen betekent ruimte voor
plezier, initiatief en ambitie.
Spreekt dit je aan? Dan verwelkomen wij je graag!

Solliciteren
Spreekt de uitdaging je aan?
Stuur dan je Curriculum Vitae
en sollicitatiebrief naar
elsvandekam@
obsdekorenbloem.nl

een enthousiaste tijdelijke leerkracht
De uitdaging (20 uur per week)
In verband met een ziekteverlof van één van onze collega’s zijn wij op
zoek naar een enthousiaste tijdelijke leerkracht voor OBS De Korenbloem
in Oirschot. De functie is voor de periode van woensdag 13 februari tot en
met in ieder geval 19 april 2019. Je zult op woensdagochtend werkzaam
zijn in groep 8 en op donderdag en vrijdag in groep 1-2. Daarnaast ben je
op woensdagochtend inzetbaar voor korttijdelijke vervanging intern.
Samen willen we elke dag met uitstekend onderwijs het beste in ieder
kind naar boven halen.
-

Je bent verantwoordelijk voor het geven van onderwijs
Je bent verantwoordelijk voor het begeleiden van leerlingen
Je levert waar mogelijk een bijdrage aan de ontwikkeling van het
onderwijs en de schoolorganisatie
Je houdt graag je ontwikkelingen bij binnen je vakgebied

De school
OBS De Korenbloem is een school met ongeveer 250 leerlingen. De Korenbloem hecht veel waarde aan de ontwikkeling van talenten van kinderen.
Daarbij gaat het om opbrengsten zowel op het gebied van rekenen en taal
als op het creatieve en sociaal emotionele vlak. Met behulp van moderne
lesmaterialen en de inzet van ICT, wil de school het beste basisonderwijs
bieden. Een moderne en inspirerende omgeving én een betrokken team en
ouders zijn kenmerkend voor De Korenbloem.
Het profiel
Je bent in het bezit van een PABO diploma
Je bent in staat om zelfstandig les te geven en vindt het leuk om
voor verschillende groepen te staan
Je handelt integer en bent een echte teamplayer
Ons aanbod
Wij bieden een tijdelijke functie binnen een moderne en betrokken school
met een informele sfeer. Functiewaardering conform CAO-PO: schaal L10.
Informatie
Wilt u meer informatie over deze vervanging? Neem dan contact op Els van
de Kam, locatiedirecteur OBS De Korenbloem, telefoonnummer 0499550230 of kijk op onze website www.rbobdekempen.nl en
www.obsdekorenbloem.nl

