BOUW JIJ VOLGEND SCHOOLJAAR MEE AAN ONZE SCHOOL?
CBS de Hoeksteen in Spijkenisse zoekt per 1 augustus 2017 nieuwe collega’s met lef en betrokkenheid
die net als wij waarde hechten aan eigenaarschap, teamwork en de goede dingen willen doen voor de
kinderen.
De context
CBS de Hoeksteen maakt onderdeel uit van de VCPO-Spijkenisse. De VCPO wil, vanuit een christelijke
inspiratie, kwalitatief goed onderwijs verzorgen, waarin ieder kind uitgedaagd wordt zich zo veelzijdig
en optimaal mogelijk te ontwikkelen. Hoe we dat voor ons zien, dat wordt hier uitgelegd.
Christelijke basisschool de Hoeksteen is van oudsher een school die positief bekend staat in
Spijkenisse. We zijn groeiende en zijn sinds 2 jaar verspreid over twee locaties. We hebben een
ochtend en een middagrooster. De tussentijdse en naschoolse opvang wordt door een externe partij
in ons eigen schoolgebouw verzorgd. Met de komst van nieuwbouw wijk de Elementen verwachten
we tijdelijk meer groei.
In totaal dragen 22 mensen een steentje bij aan het onderwijs van de 266 leerlingen van CBS de
Hoeksteen. Naast de leerkrachten zijn dit: de directeur, locatieleider, een intern begeleider, een
remedial teacher en een vakleerkracht LO. We hebben ons de afgelopen jaren verdiept in
Pedagogisch Tact en hebben geconcludeerd dat we ons onderwijs nog beter kunnen aanbieden; de
juiste dingen doen op het juiste moment, ook in de ogen van de kinderen.
We hebben gekozen voor Unit onderwijs en twee jaar geleden zijn we met de eerste unit gestart.
Komend schooljaar wordt onderwijs aangeboden vanuit unit 1/2, unit 3/4 en unit 5/6. In unit 7/8
wordt bij bepaalde vakgebieden groep doorbroken gewerkt.
Elke leerkracht werkt in een unit en is verantwoordelijk voor een stamgroep. Daarnaast is elke
leerkracht expert op het gebied van rekenen, taal of spelling. Het is een avontuur voor alle geledingen
waarin we elke dag leren en zeker niet uitgeleerd zijn. We hebben geleerd dat goede onderlinge
afstemming, flexibiliteit en communicatieve vaardigheden een grote bijdrage geven aan het succesvol
verder ontwikkelen van onze school.
CBS de Hoeksteen richt zich de komende jaren op de volgende speerpunten:
•
•
•

Het verder ontwikkelen van het Unit onderwijs
Bevorderen van eigenaarschap in alle geledingen van de school
Het versterken van de lerende organisatie

Wilt je meer weten over CBS de Hoeksteen? Bezoek onze website.

Competenties en vaardigheden
Onderwijs bieden in units creëert geweldige kansen en vraagt van ons allemaal om lef, creativiteit en
organisatievermogen. Onze ideale collega herkent zich in de volgende punten:
o
o
o
o
o
o
o

Gericht op relatie met oog voor de individuele leerbehoefte van elk kind
Sterke pedagogische didactische basis
Teamplayer gericht op samen elke dag beter worden
Goed ontwikkelde reflecterende vaardigheden
Communicatief sterk
Innovatief, flexibel en proactief
Onderschrijft de christelijke identiteit

De vacature
Komend schooljaar hebben wij de volgende vacature:
o 1.0 fte met uitzicht op vast waarbij komend schooljaar de functie vacant is in de unit 5/6 of 7/8

Wat bieden wij?
o
o
o
o
o

Een dynamisch en collegiale werkkring
Een sfeervolle school met veel structuur en rust
Een veilige leeromgeving
Enthousiaste ouders
Eigentijdse, moderne methoden waarbij rekening gehouden wordt met de verschillen tussen
leerlingen

Enthousiast geworden?
Herken jij je in dit profiel en sluit je ambitie aan bij de koers van de VCPO-Spijkenisse en CBS de
Hoeksteen in het bijzonder? Dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren.
Je kan reageren voor uiterlijk 29 mei 2017 09.00 uur je cv en motivatie te sturen naar
directie@dehoeksteen-vcpo.nl
De gesprekken vinden plaats op woensdag 31 mei.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met dhr. Martin Ooms via
directie@dehoeksteen-vcpo.nl of: 0637090770

