Vacature Leraar L10 groep 8
WTF:
1,0

\

Ingangsdatum:
1 augustus 2021

\

SAAM* Locatie:
OBS Camelot Uden

Wie zijn wij?
Camelot is een middel grote school met 220 kinderen en werkt volgens het
concept Ervaringsgericht Onderwijs (EGO). Wij willen het beste halen uit
kinderen. Het focussen op welbevinden, betrokkenheid is hierbij uitgangspunt.
We kijken op de eerste plaats naar de kwaliteit van het leerproces en willen
dat:
kinderen zich oké voelen, dat ze er zin in hebben en dat ze er stralend
bijlopen (welbevinden)
ze intens bezig zijn, dat ze beginnen mee te denken en dat ze zelf
stappen zetten om tot oplossingen te komen (betrokkenheid)
kinderen met respect omgaan met elkaar en hun omgeving
(verbondenheid)
OBS Camelot Camelot vormt samen met BS de Palster en kinderopvang
Kanteel het KC Mellepark, dat nog volop in ontwikkeling is. Daarnaast zijn we
onderdeel van SAAM* bestaande uit 26 scholen/kindcentra in 6 gemeentes,
6.400 kinderen en 640 collega’s. Wij staan voor ONDERWIJS en KWALITEIT.
Het KIND is onze leidraad. Verbonden met de wereld maken we RUIMTE,
geven we RICHTING en ZIEN elkaar. We STRALEN, zijn SAMEN eigenaar
van ontwikkeling. Wij ZIJN SAAM*.

De collega, die wij zoeken…
staat achter de EGO-visie en heeft een ervaringsgerichte, open houding
heeft vanuit een positieve basishouding humor en plezier
heeft affiniteit met boven- en onderbouw
werkt graag nauw samen met collega’s en staat open voor feedback
staat stevig in zijn/haar schoenen
is verbindend en denkt creatief
En wij? Wij zullen ervoor zorgen dat je….
Snel onderdeel wordt van OBS Camelot en SAAM *
Je je snel thuis voelt op onze school
Net als je collega’s, de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen en vanuit
vertrouwen mag werken aan de invulling van jouw functie in jouw groep
en in het team
Ruimte krijgt om mee te bouwen aan ons nieuwe KC
Een deugdelijk contract ontvangt met de gebruikelijke
arbeidsvoorwaarden voor de functie Leraar L 10 conform CAO PO

Past het bovenstaande bij jou?
Mail je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 25 juni 2021 naar
angelavandinther@saamscholen.nl . Met vragen over de vacature kun je
terecht bij Angela van Dinther of Tanja van der Sluis. De gesprekken
vinden plaats op woensdag 30 juni.

