Vacature

Leerkracht groep 1/2 (wtf 0,8)
IKC Borgman Ebbinge
Datum publicatie:
Sluitingsdatum:
Vacaturenummer:

16 september 2022
26 september 2022
22.271

IKC Borgman Ebbinge is een IKC voor alle kinderen. Sinds 2020 zitten we in een prachtig nieuw gebouw aan de
Kolendrift op het Ebbingekwartier. Wij willen met ons IKC bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en
ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en
kritisch denkend mens te worden in onze multiculturele samenleving. In een omgeving waar kinderen zich
geborgen en thuis voelen kunnen ze zich ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief en creatief gebied.
Bij deze ontwikkeling gaan wij uit van de individuele mogelijkheden, kwaliteiten en motivatie van kinderen.
Kinderen worden zo gestimuleerd goede prestaties te leveren die beoordeeld worden in vergelijking met eerdere
prestaties van een kind en de groei die daarin te ontdekken valt. Dit kan niet altijd in cijfers worden uitgedrukt.
We bieden een gevarieerd lesaanbod waar afwisselende manieren van leren, samenwerken, spelen en bewegen
centraal staan. Wij bieden naast schoolse activiteiten ook activiteiten aan ten behoeve van talentontwikkeling,
zodat elk kind kan ontdekken wat goed bij hem past. Hierbij sluiten wij aan bij de potentie en de ontwikkeling van
al onze kinderen.
Als medewerker, maar ook als ouder, pedagogisch medewerker en kind, ben je nauw betrokken bij het door
ontwikkelen van goed onderwijs en opvang.
Wij werken in units met stamgroep ruimtes en grote ontwikkelpleinen waar kinderen, binnen een duidelijke
structuur, de ruimte krijgen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.
Functie
Wij zijn per direct op zoek naar een energieke en enthousiaste leerkracht voor groep 1/2. Je geeft drie dagen les
aan groep 1/2 en één dag aan groep 3. Het betreft een vacature op reguliere basis in principe voor onbepaalde
tijd.
Ben jij iemand die
- nieuwsgierig en innovatief is en zich regelmatig afvraagt waarom we de dingen doen, zoals we ze doen;
- uitgaat van vertrouwen en zich richt op persoonlijke groei van ieder kind en daarmee het hoogst haalbare
uit ieder kind weet te halen;
- kinderen de ruimte geeft om zelf aan het roer te staan van hun eigen ontwikkeling;
- groepsdoorbrekend in units wil werken, waarbij je samen met je collega’s de verantwoordelijkheid draagt
voor een grote groep kinderen;
- ontwikkelingsgericht kan werken;
- een positieve instelling en humor heeft?
Wij zoeken een collega die:
- beschikt over een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs;
- affiniteit heeft met het lesgeven in de onderbouw en daarnaast breed inzetbaar is;
- open, duidelijk en prettig communiceert richting kinderen, ouders en collega’s;
- bereid is om zichzelf te blijven scholen en ontwikkelen;
- breed inzetbaar en flexibel is en goed om kan gaan met veranderende situaties.
Salaris
Deze functie is gewaardeerd op schaal LB van de geldende CAO PO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal
€ 4.573 ,- bij een volledige aanstelling.

Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van
meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de maatschappij. Dat maakt het werken in het onderwijs ook zo
betekenisvol. Jij speelt een belangrijke rol in de mate waarin we slagen om onze missie te behalen.
Vanuit de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen geven wij – ieder vanuit zijn eigen rol – inhoud aan
ons werk en een bijdrage aan het onderwijs. Oog voor eigen ontwikkeling stimuleren wij met een uiteenlopend
aanbod aan trainingen en opleidingsmogelijkheden.
Ben jij de collega die wij zoeken?
Dan maken we graag kennis met je! We zien je reactie tegemoet via het sollicitatieformulier op onze website. In het
formulier kan je aangeven naar welke vacature je solliciteert.
Informatie
Informatie over de school vind je op de website: www.ikcgroningen.nl/borgman-ebbinge
Meer informatie over deze functie is in te winnen bij Mandy Wienk (directeur) via a.m.wienk@o2g2.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

