BS Kienehoef
www.skoso.nl
Onderscheidend in onderwijs
SKOSO, Stichting voor Katholiek Onderwijs SintOedenrode, is een moderne en professioneel
geleide organisatie, die zich ten doel stelt om
op haar basisscholen op eigentijdse en
herkenbare wijze onderwijs van hoge kwaliteit
te verzorgen.
Onder de stichting ressorteren 7 katholieke
basisscholen in de gemeente Sint-Oedenrode
met totaal 1300 leerlingen en 120
personeelsleden. Wij bieden personeelsleden,
behalve goede secundaire arbeidsvoorwaarden,
een prettige werk- en woonomgeving in het
groene hart van de Meierij.
Op onze scholen, die elk hun eigen karakter
hebben, heerst een positief werkklimaat,
waarin personeelsleden zich gerespecteerd en
gewaardeerd voelen. Leerkrachten kunnen
rekenen op persoonlijke begeleiding en
coaching.

Bs. Kienehoef is gelegen in de wijk Kienehoef te
Sint-Oedenrode. De school telt momenteel 218
leerlingen en 16 personeelsleden. De leerlingen
zijn verdeeld over 8 homogene groepen. Vanuit
een warm pedagogisch schoolklimaat wordt er
op drie niveaus onderwijs aan leerlingen
gegeven. We spelen in op onderwijs aan
cognitief getalenteerde leerlingen en hebben
oog voor talentontwikkeling bij onze leerlingen.
Het eigenaarschap en zelfstandigheid van
kinderen én leerkrachten staan hoog in het
vaandel en dat biedt zowel de leerkracht als de
kinderen meer ruimte tot verdere ontwikkeling.

Is per 1 maart 2019 op zoek naar een

Leerkracht groep 8
Maandag t/m vrijdag (1 FTE)
Wij zoeken een gemotiveerde, betrokken en enthousiaste
collega die:
 een voorkeur heeft voor groep 8
 ervaring heeft in de bovenbouw, maar ook flexibel en
breed inzetbaar is
 sterk is in het samenwerken met collega’s, ouders en
externe partners
 pedagogisch sterk is
 in gesprek gaat met kinderen en ouders en activiteiten
t.b.v. groepsvorming en saamhorigheid organiseert
 een uitdagende leeromgeving kan creëren
 bekend is met 21 -eeuwse vaardigheden
 innovatief durft te zijn m.b.t. de onderwijskundige
ontwikkeling van de school
 culturele vakken een warm hart toedraagt
 de bevoegdheid heeft tot het geven van
bewegingsonderwijs (of bereid is om deze opleiding te
gaan volgen).
Wij bieden een dynamische werkplek met:
 een team dat met elkaar samenwerkt
 een fijne werksfeer met collegiale ondersteuning
 een uitnodigende werkomgeving
 aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en
talentontwikkeling
 een optimale begeleiding voor startende leerkrachten.
Indien u zich in bovenstaand profiel herkent, nodigen wij u van
harte uit om te reageren vóór 17 januari 2019.
U kunt uw sollicitatiebrief richten aan de directeur van BS
Kienehoef, Mevr. E. Teeuwen, Mariannestraat 34a, 5491 JD
Sint-Oedenrode
E-mail: eteeuwen@bskienehoef.nl
Voor nadere inlichtingen over deze vacature kunt u contact
opnemen met de directeur van de school, mevr. Emely Teeuwen
tel. 0413-475242.

