OBS Sterrendonk
Vacature Leerkracht Ploeterklas
0,2 fte per 1-1-2022, mogelijk 0,4 fte in overleg.
Over de school
*openbaar onderwijs: we zijn trots op onze mooie mix aan kinderen;
*een fijn en enthousiast team met gedeelde focus.
*groene schoolomgeving en een groen schoolplein dat uitdaagt tot creatief spel;
*continurooster met een vrije woensdagmiddag voor leerlingen;
*BSO inpandig, een goede samenwerking met pedagogisch medewerkers van SKO.
*gezonde school met aandacht voor sport en bewegen (vakdocenten) en gezonde voeding;
*Kanjerschool, voor vertrouwen, veiligheid rust en wederzijds respect.
*doelgericht onderwijs, modern klassikaal met differentiatie, met in de onderbouw veel ruimte voor
spelend ontwikkelen.
*schoolkenmerken zijn: sfeer, structuur en kwaliteit.

Over de functie
Wegens vertrek van de huidige leerkracht is per 1 januari 2022 een functie beschikbaar van
leerkracht voor onze “Ploeterklas”, voorheen de “Plusklas”. In deze klas worden leerlingen uit
verschillende leerjaren in kleine groepjes aangestuurd en begeleid. Het gaat daarbij om
(hoog)begaafde leerlingen die naast de reguliere lesstof extra uitdaging kunnen gebruiken. Bij
deze functie hoort ook de taak van Coördinator Hoogbegaafdheid, waarbij de Ploeterklasleerkracht
samen met de IB’er zorg draagt voor de signalering van deze leerlingen en voor het begeleiden
van de groepsleerkrachten bij het aanbieden van compact- en verrijkingswerk in de reguliere
groepen.
Over jou
• Je voelt je thuis bij de visie van onze school www.sterrendonk.nl
• Je communiceert helder, draagt verantwoordelijkheid en werkt goed samen met collega’s.
• Je bent een bevlogen leerkracht die affiniteit heeft met uitdagend onderwijs aan
(hoog)begaafde leerlingen in alle leerjaren.
• Je weet met leerlingen een prettige sfeer en betrokkenheid te creëren en hebt oog voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
• Je werkt doelgericht, je stimuleert en volgt samen met de leerkracht, de brede ontwikkeling.
• Je werkt op positieve wijze met ouders samen als pedagogisch partner.
• Je blijft jezelf ontplooien, toont initiatief en levert een herkenbare bijdrage aan
schoolontwikkeling op het gebied van (hoog)begaafdheid.
• Je participeert in het bovenschools netwerk hoogbegaafdheid.

Over Delta-onderwijs
OBS Sterrendonk is onderdeel van Delta-onderwijs, waar 450 Delta-onderwijsprofessionals
werken aan bevlogen onderwijs voor de wereld van morgen. Op 19 verschillende scholen in
Oosterhout begeleiden we ruim 4500 basisschoolleerlingen in hun ontwikkeling tot gelukkige,
zelfstandige, kritische wereldburgers, die in verbinding staan met anderen en bijdragen aan een
duurzame samenleving. Eigenheid, vertrouwen, ontwikkeling en verbinden kenmerken ons
onderwijs. Voor de komende jaren hebben we de ambitie om onze kwaliteit goed te borgen en

verder te versterken, ruimte te maken om samen te groeien en optimaal te leren van en met
elkaar.

Interesse of meer informatie?
Heb je interesse of wil je meer weten over deze vacature, neem dan contact op met
Ine Vermeltfoort, telefoon 0162-450332 of 06-41940192, e-mail info@sterrendonk.nl
•

Op deze vacature kan zowel intern als extern worden gesolliciteerd. (Intern uitsluitend als
aanvulling op een huidige aanstelling)

