In dit bulletin staan de vacatures opgenomen die met ingang van het schooljaar 2018 –
2019 (tenzij anders vermeld) beschikbaar komen. Dit bulletin wordt zowel intern als
extern verspreid.
In dit bulletin staan ook een aantal langdurige vervangingen opgenomen.
Mocht je hier interesse in hebben dan behoort een reguliere aanstelling aansluitend aan
deze vervanging ook tot een mogelijkheid. Dit zal verder in het gesprek besproken
worden.
Het kan zijn dat je interesse hebt in het werken op een school die een plek heeft maar
dat b.v. de in de vacature opgenomen uren niet passend zijn. Reageer dan gerust en ga
het gesprek aan met de directeur. Wellicht is er een mogelijkheid om dit wel passend te
maken. Dit geldt ook voor de inzet in een bepaalde groep.

De procedure
Wil je informatie over één van de vacatures neem dan zo snel mogelijk contact op met de
betreffende school. Als je wilt solliciteren kun je een korte brief en een CV mailen aan de
directeur van de school. Deze dient uiterlijk woensdag 13 juni ontvangen te zijn. Na
deze datum zullen de gesprekken ingepland worden. De directeur zal contact met je
opnemen om aan te geven of je wordt uitgenodigd voor een gesprek en de datum van
het gesprek. Informatie over alle scholen die onder Talent vallen kun je vinden op de
website van Talent www.talenthoorn.nl onder het kopje “scholen”.
Heb je nog vragen over de procedure c.q. rechtspositie dan kun je contact opnemen met
Anja van der Stam (tel. 0229 – 28 20 47/e-mail: a.vd.stam@talenthoorn.nl)

Nog even wat materialen bij elkaar zoeken, de stoeltjes in de kring zetten, het kiesbord
actualiseren en de activiteiten (rooster) van de dag ophangen. Daarna in de teamkamer
met je collega’s (het zijn er 18) een kop koffie of thee drinken.
Vanaf 08:35 uur komen de 287 leerlingen de school binnen, zodat jij om 08:45 uur kan
beginnen met je les. Jij hebt je goed voorbereid en weet zo voor iedereen een perfect
leerklimaat te creëren. Daarbij heb je ook oog voor de Daltonvisie en ben je bereid je die
eigen te maken. De energie die je hebt, geef je door aan je leerlingen, waardoor zij het
leuk gaan vinden om te leren. In jouw lessen weet jij ook handig gebruik te maken van
de beschikbare ICT-tools zoals chromebooks, I-pads en een touchscreen bord. Je hebt
een duidelijke visie over ouderbetrokkenheid, hebt humor en bent een echte teamspeler.
Leuke, creatieve lessen bedenken geeft jou voldoening en jouw dag is pas geslaagd als
leerlingen om kwart over twee met een lach het lokaal verlaten.
Ook werk je graag met enthousiaste, gedreven professionals die van iedere dag een
succes weten te maken. Klinkt dit als jouw ideale baan? Dan is het team van De
Tweemaster op zoek naar jou.
Voor komend schooljaar bieden wij de volgende baan aan:

Maandag t/m vrijdag (22 leerlingen) groep 1-2

40 uur

Word jij enthousiast na het lezen van deze tekst? Heb je nog vragen?
Kom in actie en solliciteer.
Reacties kunnen gemaild worden naar Edwin Hoogland: e.hoogland@talenthoorn.nl
Bereikbaar onder nummer 0229 - 23 23 59

OBS Jules Verne is op zoek naar een fulltime (40 uur)
groepsleerkracht voor de bovenbouw
OBS Jules Verne staat voor een leer- en opvoedingsklimaat dat zich kenmerkt door
aandacht, respect en omgaan met verschillen. Het is een kleurrijke en initiatiefrijke
school die maximale onderwijskansen biedt en zich richt op de ontwikkeling van talenten
en ondernemend gedrag van kinderen. Dit alles wordt gerealiseerd binnen een
uitdagende leeromgeving.
Bij de school staat ‘Sportiviteit, Kwaliteit en Talent’ centraal. Ons motto is 'elke dag
samen een beetje beter'. Dit is gekozen omdat wij volgens de methodiek van Stichting
leerKRACHT werken. Daarbij hoort ook onze ambitie: 'Trotse en betrokken leerlingen in
betekenisvol onderwijs'.
In de bovenbouw maken we komend schooljaar werk van de unit. In nauwe
samenwerking met de bovenbouw collega's zijn er veel kansen om een effectieve
organisatie neer te zetten met daarin ruimte voor een breed en beredeneerd
onderwijsaanbod waarbij we eigenaarschap van de leerkracht èn de leerling erg
belangrijk vinden.
Wij zoeken een leerkracht (of twee leerkrachten die in duo-verband willen werken) die
samen met de rest van het team deze uitdaging wil aangaan. In overleg zullen we de
jaargroep bepalen.
Ben je nieuwsgierig en bereid de uitdaging aan te gaan neem dan contact op met Marino
van Montfoort, directeur van de school (0229-217169) of stuur je motivatiebrief en cv
naar m.van.montfoort@talenthoorn.nl

De Zonnewijzer heeft een vacature voor een leerkracht voor 3
dagen (24 uur) in groep 1/2 en zoekt tevens voor de vervanging
van een tweetal zwangerschapsverloven:
een groepsleerkracht voor 32 uur per week voor groep 4/5

●

(periode 3 september tot einde januari)

●

een groepsleerkracht voor 40 uur per week voor groep 5
 (periode medio oktober tot einde februari)

Een reguliere aanstelling aansluitend aan deze vervangingen is ook een mogelijkheid. Dit
zal verder in het gesprek besproken worden.
Obs de Zonnewijzer is een openbare school met een sterk pedagogisch klimaat, waar
kinderen, ouders en teamleden zich prettig, veilig en verantwoordelijk voelen. Onze
opdracht is om het beste uit ieder kind te laten komen.
Wij werken groepsoverstijgend in clusters, zodat onze leerlingen een aanbod krijgen dat
afgestemd is op hun individuele onderwijsbehoeften. Binnen de clusters is veel onderling
overleg tussen de leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Ook wordt er
gebruik gemaakt van elkaars talenten en expertise om taken te verdelen en werkdruk te
verlagen.
Leerlingen zijn bij ons medeverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Leren doe je
namelijk van en met elkaar. Wij werken aan de hand van doelen en succescriteria.
Leerlingen weten waar ze aan moeten voldoen, maar vooral ook wat ze (nog) moeten
doen om daar te komen. Je bent niet langer een leerkracht die zijn verhaal afdraait, maar
er is interactie tussen leerlingen en leerkrachten op basis van de behoeften van de
leerlingen. Uiteindelijk zullen onze leerlingen zelf een portfolio samenstellen waarin zij
bewijs verzamelen om hun eigen ontwikkeling vast te leggen.
Wij hebben rond de 325 leerlingen die verdeeld zijn over 12 groepen. Op de Zonnewijzer
wordt gewerkt volgens het vijf-gelijke-dagen model.
Wil je meer weten van de school of de vacature neem dan contact op met de directeur
Milco Rijs, bereikbaar onder nummer 0229 - 21 83 30.
Stuur je sollicitatiebrief en cv naar m.rijs@talenthoorn.nl

De Bussel zoekt een leerkracht voor 1 dag (8 uur) groep 1/2.

De Bussel is een prachtige Brede School in het hart van Blokker. Een school met een
veilig pedagogisch klimaat, een school werkend vanuit kaders waarbinnen ruimte is voor
differentiatie en eigenheid. Daarnaast werken wij met de methode de Vreedzame school,
geven wij Engels vanaf groep 5 en werken wij met de onderzoekende en ontdekkende
methodiek IPC. Spelend leren en ontspanning bieden wij de kinderen in en op onze
geweldige buitenspeelplaats.
Op De Bussel geven we onderwijs aan ongeveer 140 leerlingen en dit aantal is stijgende.
Ons motto is: ‘De school met ruimte - Krachtig in onderwijs - Samen, sociaal - Meer dan
Onderwijs alleen!'

Wil je meer weten of solliciteren? Neem dan contact op met de waarnemend directeur
Gabrie van den Hout, bereikbaar onder nummer 0229 - 21 65 26 (Fluitschip).
Stuur je sollicitatiebrief en cv naar g.vd.hout@talenthoorn.nl

Openbare TOM school Wereldwijzer zoekt een enthousiaste en
gedreven collega voor de vervanging van een zwangerschapsverlof
(periode 3 september tot medio januari)

Een reguliere aanstelling aansluitend aan deze vervanging is ook een mogelijkheid. Dit
zal verder in het gesprek besproken worden.

TOM school Wereldwijzer, een vernieuwende school, waarbij je in teamverband zorg
draagt voor een uitdagend en passend aanbod. De school staat in de multiculturele wijk
Kersenboogerd, vlakbij het station. Je vindt het prettig te werken op een veelkleurige
Vreedzame school, waar iedereen zich veilig moet kunnen voelen.
Een goed evenwicht tussen leervakken, beweging, creatieve vakken en sociale vorming is
belangrijk, zodat elk kind
- vertrouwen krijgt in zichzelf en in de ander;
- respect en belangstelling heeft voor de ander en voor de omgeving;
- verantwoordelijkheid draagt.
De school bestaat uit 5 groepen, verdeeld over 3 units. Behalve groep 3 zijn de groepen
allemaal combinatiegroepen.
De school werkt volgens het 5 gelijke dagen model, iedere werkdag telt 8 uur. De
kinderen werken van 8.45 tot 14.15 uur.
Wij zoeken een leerkracht in unit 1 voor 24 uur. Je zult 1 dag worden ingezet bij de
kleuters en 2 dagen in groep 3.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marietje de Jong-Varwijk, directeur
TOM school Wereldwijzer. Tel. 0229 242765 of m.de.jong@talenthoorn.nl

Openbare basisschool Socrates heeft komend schooljaar ruimte voor
-

Een leerkracht voor groep 1/2 (4 dagen)

-

Een leerkracht voor groep 1/2 (2 dagen)

Tevens zoekt de school voor de vervanging van een aantal afwezige
collega’s
-

een leerkracht voor groep 1/2 (2 dagen), periode 3 september tot eind
februari

-

een leerkracht voor groep 8 (1 dag), periode 3 september tot eind
februari

-

een leerkracht voor groep 1/2 (3 dagen), periode 3 september tot begin
maart

-

een onderwijsassistent voor 24 uur (dagen in overleg), periode 3
september tot eind januari

Een reguliere aanstelling aansluitend aan deze vervangingen is ook een mogelijkheid. Dit
zal verder in het gesprek besproken worden.

Het team van dé openbare basisschool in de wijk Bangert-Oosterpolder in Zwaag is op
zoek naar nieuwe collega’s die zelfstandig, gedreven, humoristisch en ondernemend zijn.
Wij werken toe naar een nieuw concept in een splinternieuw gebouw en daar hebben we
jou bij nodig!

Onze school bestaat volgend schooljaar uit een team van 32 personen. Wij hebben dan
17 groepen, waarvan 6 kleutergroepen en in totaal zo'n 400 kinderen.
Durf je deze uitdaging op obs Socrates aan, dan zien we jouw reactie graag via de mail
tegemoet.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Liesbeth Bruin, directeur van obs
Socrates, bereikbaar op telefoonnummer 0229 70 77 21.
Je sollicitatiebrief en cv kun je mailen naar l.bruin@talenthoorn.nl

