Openbare basisschool de Springplank zoekt een inspirerende en ervaren leerkracht
voor hoogbegaafden onderwijs
Vanaf schooljaar 2019-2020 starten wij een afdeling voor voltijds onderwijs aan
hoogbegaafde leerlingen (HB-afdeling). In dit eerste schooljaar gaan wij van start met een
groep 2/3. Met als doel uit te groeien tot een volwaardige afdeling voor leerlingen in de
leeftijd van 5 t/m 12 jaar.
We zijn op zoek naar een inspirerende leerkracht (1.0 WTF) met kennis en aantoonbare
ervaring in het onderwijs aan hoogbegaafden. Geschikte kandidaten die parttime
inzetbaar zijn kunnen ook reageren.
OBS de Springplank is een groeiende school met ongeveer 150 leerlingen. We zijn een
openbare basisschool gevestigd in een nieuwe en jonge wijk in Teteringen aan de rand
van Breda. Samen met een andere basisschool en opvangpartners vormen we
Kindcentrum de Mandt. Wij zijn de enige school in Breda en omstreken die werkt met de
essenties van het jenaplanconcept (zoals reflecteren en kritisch denken) om zo
toekomstgericht onderwijs te geven. In de onderbouw bieden we Spelend Leren aan. De
stap van zelfstandig werken naar zelfverantwoordelijk leren is met ons enthousiaste en
zelfstandige team al gezet. Kinderen leren bij ons dat iedereen verschillend mag zijn en
dat dit juist van meerwaarde is. Ons motto is: ‘Leren van en met elkaar!’
Markant Onderwijs is een ambitieuze stichting voor openbaar primair onderwijs. Onder
Markant vallen zeven basisscholen (met acht locaties) in de omgeving van Breda, met in
totaal ca. 2100 leerlingen. De onderwijskundige concepten van de scholen zijn divers.
Wij zoeken een collega die:
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●
●
●
●
●
●

kennis heeft op het gebied van hoogbegaafdheid (bij voorkeur met een opleiding
op het gebied van hoogbegaafdheid);
ervaring heeft met hoogbegaafde kinderen, dus die weet wat deze kinderen nodig
hebben en daarop kan inspelen;
een veilig klimaat en een goede sfeer kan creëren;
kan denken in mogelijkheden en in staat is om zelfstandig te functioneren;
om kan gaan met gedifferentieerd klassenmanagement;
oog heeft voor sociaal-emotionele en fysieke leerbehoeften van hoogbegaafde
leerlingen;
een ondernemersmentaliteit heeft om deze startende groep te laten slagen.

Ben jij de leerkracht die samen met de kinderen van onze school de uitdaging aangaat?
Stuur dan je motivatie en CV naar Johan van Knijff info@markantonderwijs.nl
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