Op basis van de NPO gelden
VACATURE bij KBS De Viersprong
SEO specialist, tevens bovenbouwleerkracht 6-7-8 L11 WTF minimaal 0,6 wtf
Interne en externe vacature
KBS De Viersprong
KBS De Viersprong is een middelgrote school, in het centrum van Wijchen. De school onderscheidt
zich zichtbaar door talenten van medewerkers en leerlingen te laten schitteren, wat als resultaat
kwaliteit van onderwijs geeft. We hebben een leuke en diverse populatie aan kinderen en ouders,
die graag goed met de leerkrachten willen samenwerken. Aandacht in brede zin van en voor elkaar is
van groot belang op onze school. In groep 1-2 werken kinderen met een kiesbord. Vanaf groep 3
wordt de eigen weektaak steeds meer afgestemd op hun onderwijsbehoeften en talenten. KBS De
Viersprong draagt de kleur “De Noordwijkse Methodeschool”. Buiten het feit dat leerlingen en
leerkrachten zichtbaar schitteren met hun talenten, realiseren we in de bovenbouw voor meerdere
basisvakken het volgen van instructies op het niveau van de leerling. Het samenwerken met de
parallelgroep 6-7-8 zorgt ervoor dat je niet van instructie naar instructie holt.
Samenwerkingsstichting Kans & Kleur
KBS De Viersprong is onderdeel van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. Dit is een stichting
voor katholiek, openbaar, bijzonder-neutraal en interconfessioneel primair onderwijs in de
gemeente Wijchen. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs op alle basisscholen in de
gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen in de plaatsen Alverna, Batenburg, Balgoij, Bergharen,
Hernen, Niftrik en Wijchen zelf. Onze 14 basisscholen tellen ongeveer 3400 leerlingen. De stichting
heeft een eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De schooldirecteuren zijn
integraal verantwoordelijk voor de aansturing van hun school. Zij maken deel uit van het
directieberaad en zij leveren een actieve bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de stichting.
De missie van Kans & Kleur ligt in de naam besloten: Elk kind zijn eigen kans en iedere school haar
eigen kleur. Samen bieden scholen elk kind in Wijchen een kans en iedere school krijgt binnen de
stichting de ruimte een eigen kleur aan te nemen. De kernwaarden van de samenwerkingsstichting
Kans & Kleur zijn: kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus, verbonden en open.
SEO specialist, tevens groepsleerkracht groep 6-7-8
Vanwege een nieuwe baan van onze huidige SEO specialist, zijn we nu op zoek naar een sterke en
enthousiaste SEO specialist, tevens groepsleerkracht groep 6-7-8. We hebben twee groepen 6-7-8,
waarin je nauw samenwerkt met jouw collega. Je hoeft niet alle instructies voor elke groep te
verzorgen. En je hoeft niet alle zaakvakken en creatieve vakken te geven. Want jij mag jouw talent
laten schitteren, zodat alle kinderen hiervan kunnen profiteren.
Als onze nieuwe collega:
•

geef je naast je lesgevende taken, het onderwijs volgens De Noordwijkse Methode vorm in
samenspraak met schoolleiding en team;

•
•
•

leg je groepsbezoeken af gericht op het SEO-onderwijs en voer je hierover gesprekken met
leerkrachten;
adviseer je het team, vanuit jouw onderzoek/jouw kennis, hoe we kinderen kunnen
versterken in de ontwikkeling van executieve functies;
houd je het SEO-onderwijs, waarin we werken met Fides als methodiek, levend, zichtbaar en
up-to-date, o.a. in teamvergaderingen en studiedagen.

Dit vraagt van jou dat je:
•
•

een Master EN hebt behaald, of een Master/HBO post opleiding tot SEO-coördinator
(binnenkort) hebt afgerond. Of je bent bereid om deze opleiding te gaan volgen.
ervaring hebt in de bovenbouw.

Wat bieden we jou?
•
•

•

Een leuk team, kinderen en ouders.
Beloning conform de cao po, inschaling in L11 als je aan het profiel voldoet of inschaling in
L10 en mogelijkheid om een Master of Post HBO-opleiding tot SEO-specialist te kunnen gaan
volgen. De L11 inschaling kan dan na de opleiding worden vastgesteld.
De mogelijkheid om je talenten te laten schitteren.

Overweeg jij de overstap naar KBS De Viersprong?
Neem voor meer informatie contact op met Carlina van den Heuvel, telefoonnummer 06-30803818
of 024-6450901.
Weet jij al dat jij wilt solliciteren? Stuur dan jouw motivatie en CV naar:
carlina.vanden.heuvel@kansenkleur.nl.
Jouw motivatie en CV graag uiterlijk maandag 5 juli om 16.00 uur
De gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats in de week van 6 juli 2021. Bij
gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
Het overleggen van een geldig VOG is verplicht bij indiensttreding.

