Vacature
Leerkrachten voor PCBS Het Bastion
Stichting de Waarden
(0,2125-0,4250 Wtf)
Wij zijn voor het schooljaar 2019-2020 op zoek naar vier nieuwe collega’s:
Eén leerkracht voor 14,5 uur per week voor groep 4, woensdag en donderdag (Wtf 0,3625)
Eén leerkracht voor 8,5 uur per week voor groep 7, donderdag (Wtf 0,2125)
Eén specialist Meer-en Hoogbegaafdheid voor 8,5 uur per week voor de Breinklas, dag in overleg
(Wtf 0,2125)
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, ervaren leerkrachten, die willen werken vanuit zijn/haar
passie voor onderwijs. Die inspirerend willen zijn en zo kunnen inspelen op onderwijsbehoeften van
onze kinderen, en oog hebben voor het bieden van een veilige, maar ook uitdagende leeromgeving.
Samen willen werken en leren in een team waarin gestreefd wordt naar het geven van onderwijs
passend in de 21e eeuw.
Ben jij degene die zijn passie voor onderwijs graag deelt en zich actief wil inzetten in onze lerende
organisatie, dan gaan we graag met jou in gesprek!
Specialist Meer-en Hoogbegaafdheid voor 17 uur per week voor alle groepen op zowel RKBS De
Rietvest als PCBS Het bastion ( totaal Wtf 0,4250). Werkdagen zijn in overleg. Gediplomeerd of de
bereidheid voor opleiding specialist.
Werkzaamheden:
a. beleid op gebied meer- en hoogbegaafdheid,
b. overleg met leerkrachten op dit gebied,
c. kindgesprekken voeren op dit gebied,
d. zorg voor materialen, begeleiden en draaien van de plusklas,
e. overleg met directie/mt en team mbt meer en hoogbegaafdheid, contacten met ouders mbt deze
expertise.
f. mogelijkheid om de stevige basis verder uit te breiden en te verdiepen.
De locatie is PCBS Het Bastion te Klundert.
Sfeer en identiteit
Het Bastion is de grootste school van Klundert, met een protestant-christelijke identiteit. Het aantal
leerlingen zit al een aantal jaren rond 215, verdeeld over 11 groepen. Het team is stabiel en de school
straalt rust en structuur uit. We hebben respect en eerlijkheid hoog in het vaandel. Heel belangrijk
daarbij is dat ieder kind zich erkend en gehoord voelt. U merkt dat kinderen zich dus veilig moeten
voelen op school. Als een kind zich veilig voelt, komt het sneller tot leren.

Ook bij het leren gaan we uit van de eigenheid van het kind. We kijken niet alleen naar opbrengsten,
want een kind is meer dan scores. We zien het kind als een persoon en leggen in de loop van de jaren
steeds meer eigenaarschap bij het kind zelf weg.
De lessen zijn adaptief en gepersonaliseerd van aard. Dat wil zeggen dat er heel goed gekeken wordt
naar de specifieke onderwijsbehoeften van ieder kind. De kinderen werken (deels) op een eigen
niveau. Zo komen we tegemoet aan meer- en hoogbegaafdheid, maar ook aan kinderen die een extra
zetje nodig hebben
‘Het Bastion’ in de praktijk
Op Het Bastion werken we met een beredeneerd aanbod in de onderbouw. Kinderen worden
nauwlettend gevolgd. In de hogere groepen werken alle kinderen met een eigen chromebook met
Snappet. De cognitieve vakken zijn daarin opgenomen.
Daarnaast is er veel aandacht voor creativiteit, cultuur en techniek.
Het Bastion is wel een grotere school, maar dat is niet te merken door de opzet van het gebouw en
de aandacht voor de kinderen.
Speerpunten van Het Bastion
Komende jaren gaat Het Bastion zich verder ontwikkelen op het gebied van adaptief en
gepersonaliseerd leren en een passend aanbod opzetten voor meer- en hoogbegaafdheid. Op het
gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling wordt Het Bastion een echte Rots en Waterschool.
Sollicitaties
Jouw CV en korte motivatie ontvangen wij graag per mail voor 27 mei 2019. Het mailadres is
sollicitatie@dewaarden.nl., en de motivatie kun je richten aan Wendy Hoondert.
Heb je vragen over de inhoud van de vacature dan kun je contact opnemen met Marco van Bers,
directeur Het Bastion, 06 30 72 68 58. Heb je vragen over het werving en selectieproces dan kun je
contact opnemen met Wendy Hoondert, HR-adviseur, w.hoondert@dewaarden.nl. of
06 184 184 45.

