TALENT ZOEKT TALENT
OBS De Klipper is op zoek naar een
groepsleerkracht voor groep 5/6
De Klipper is een openbare basisschool met 2 locaties in Hoorn. Op locatie De Bres zijn 9 groepen
en op De Dubloen 6 groepen. Op de school zitten ongeveer 375 leerlingen die komend schooljaar
les krijgen in 15 heterogene groepen. Het werken in heterogene groepen is nieuw voor de school.
Leerkrachten van alle groepen werken intensief samen per bouw of cluster van parallelgroepen.
Wekelijks maken zij samen het programma voor de volgende week. Leerkrachten krijgen scholing
en coaching bij de invoering van het werken met heterogene groepen. De Klipper heeft een
continurooster met 5 gelijke dagen. De Klipper is één van de 11 scholen van stichting Talent.
Op locatie de Bres zoeken we voor een leuke groep 5/6 een leerkracht voor 4 dagen per
week. Het betreft een vervanging voor een langere periode. Na de vervanging is er uitzicht op
een aanstelling in de vervangingspool van stichting Talent.
Wij zoeken een enthousiaste collega die:
−
−
−
−
−
−
−
−

er zin in heeft samen met collega’s weekprogramma’s te maken;
graag ervaring wil opdoen in het werken met heterogene groepen;
meedenkt en meebouwt aan de ontwikkeling van onze school;
in staat is een veilig pedagogisch klimaat te creëren in de groep;
bij voorkeur ervaring heeft in een middenbouw groep;
gemotiveerd is om zich 100% in te zetten;
beschikt over voldoende zelfreflectie;
initiatief toont en flexibel is ingesteld.

Wilt u meer weten over de school of de functie dan kunt u contact opnemen met de interim
directeur Piet Gorter. Hij is telefonisch bereikbaar op nummer 06 27 00 02 66. Meer informatie
over de school kunt u vinden op www.obsdeklipper.nl
Wilt u reageren op de vacature? Mail dan z.s.m. uw sollicitatiebrief naar: p.gorter@talenthoorn.nl
We streven ernaar de sollicitatiegesprekken te laten plaatsvinden voor 19 juli 2019.

