Bij SBO De Keerkring zijn wij op zoek naar een:
Groepsleerkracht middenbouw
Ben jij een enthousiaste, inspirerende en onderzoekende collega?
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Kom eens kennismaken met onze school!
Schoolnaam
Functienaam
Dienstverband
FTE
Startdatum

: SBO De Keerkring, Woerden
: Groepsleerkracht middenbouw
: Vast
: Fulltime (of 2 parrtimers)
: 1 augustus 2021

Datum plaatsing
Datum sluiting

: 4 juni 2021
: 25 juni 2021

Functie:
Per 1 augustus is De Keerkring op zoek naar een groepsleerkracht voor de middenbouw.

Schoolinformatie:
De Keerkring in Woerden is een school voor speciaal basisonderwijs en maakt onderdeel uit van
Stichting Kalisto – Boeiend Basisonderwijs. De school telt ongeveer 200 leerlingen, verdeeld over 15
groepen, en biedt onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijs- en zorgbehoeften. De school heeft
een streekfunctie. Leerlingen komen uit Woerden en de omliggende gemeenten.
Ons onderwijs en de begeleiding stemmen wij zoveel mogelijk af op de behoeften en mogelijkheden van
de leerlingen. Onze leerlingen krijgen les in kleinere groepen (tot ongeveer 15 leerlingen) en er zijn
extra handen in de klas. Wij geven de leerlingen de ruimte om hun talenten te ontwikkelen.
De school is PBS-gecertificeerd en de drie pijlers van onze visie zijn:
Gelukkig Samen Leren, waar wij werken door samen verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige en
respectvolle leeromgeving. Vanuit deze visie werken we hard aan de ontwikkeling en verbetering van
ons onderwijs.

Overige info:
Wij zoeken iemand die:
• Affiniteit met de doelgroep heeft;
• Structuur kan bieden aan onze leerlingen;
• Een leergierige en enthousiaste houding heeft;
• Op zoek is naar uitdagingen in het werken met kinderen in het speciaal basisonderwijs;
• Positief is ingesteld;
• Bij voorkeur ervaring heeft in het speciaal basisonderwijs of kennis wil maken met het SBO;
• Een oecumenische instelling heeft.
Website school: www.dekeerkring.nl
Website Kalisto: www.kalisto-basisonderwijs.nl

Wij bieden:
✓
✓
✓
✓

Een goed begeleidingstraject door middel van co-teaching
Een betrokken en een collegiaal team van ongeveer 45 personen
Een school waarbij we de ontwikkeling voor leerlingen en elkaar belangrijk vinden
Een school in ontwikkeling waarbij we belang hechten aan samenwerking en samen leren,
daarom starten we in het schooljaar 2021-2022 met Stichting Leerkracht.

Spreekt dit alles je aan? Stuur ons dan per mail je brief met CV t.a.v Edith Wassenaar:
wassenaar@kalisto-basisonderwijs.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Edith Wassenaar, adjunct directeur.
Telefoonnummer: 06-34052606

