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Kindcentrum de Uitdaging zoekt per 1 januari 2019 een leerkracht voor een
nieuwe instroomgroep (eventueel in te vullen door parttimers).
Tevens wordt er ook vast gekeken naar mogelijkheden voor een volgende uitbreiding per 1
augustus 2019.

Kindcentrum De Uitdaging is een nieuwe basisschool in Nijmegen Noord.
Op dit moment zijn wij gehuisvest in voorzieningenhart De Klif en zitten wij volop
in de ontwikkeling richting nieuwbouw. Wij verwachten dat wij in de tweede helft
van het nieuwe schooljaar ons nieuwe gebouw in de wijk ‘De Grote Boel’ kunnen
betrekken. Het nieuwe gebouw zal ongeveer 500 leerlingen kunnen huisvesten.
‘Wij dagen kinderen uit en laten hen groeien tot evenwichtige en betrokken personen die voorbereid zijn op de
maatschappij van morgen.’

Wij zoeken een leerkracht die:
 bewust kiest voor dit onderwijsconcept en een startende school
 kinderen serieus neemt en samen met hen toewerkt naar eigenaarschap
over het eigen leerproces
 vanuit doelen kan werken en methodes alleen als bronnenboek gebruikt
 ervaring heeft in het geven van instructie in de kleuterbouw of in de
onderbouw
 beeld heeft bij een leerrijke omgeving en hier mede gestalte aan kunt
geven
 graag in teamverband samenwerkt… je bent in dit systeem afhankelijk van
je collega’s en zij van jou
 reflecteert op zijn eigen handelen en bereid is en blijft om nieuwe dingen
te leren
 tijd wilt en kan investeren in het opbouwen van een nieuwe school
 betrokkenheid toont en open en helder communiceert naar collega’s en
ouders
 flexibel en breed inzetbaar is
 kan relativeren en gevoel voor humor heeft
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Samenwerken: Leerlingen, leerkrachten en ouders werken op een respectvolle en
gelijkwaardige manier samen aan een veilige en uitdagende leeromgeving.
Waarbij leren van en met elkaar zichtbaar is binnen alle lagen van de school.
Ontwikkeling: Bij ons op school zien we onze ontwikkelpunten als een uitdaging
om iets nieuws te leren. Feedback geven en reflecteren horen daarbij. Wij willen
kinderen het inzicht geven over waar hij of zij nu staat in de ontwikkeling.
Ontwikkeling staat centraal in alle keuzes die we maken. Wat heeft een leerling
of leerkracht nodig om een volgende stap te zetten in zijn/ haar ontwikkeling?
We werken aan de hand van ‘leerlingdoelen’ m.b.v. een ‘daag je uit wand’,
waardoor voor iedereen duidelijk is waarom we doen wat we doen en wat nodig
is om de volgende stap in de ontwikkeling te bereiken. Ook houden we, waar
mogelijk, rekening met verschillende stijlen van leren.
Leerlingen: We gaan in ons aanbod uit van verschillen in ontwikkeling en manier
van leren tussen leerlingen. Door een thematisch aanbod waarbinnen leerlingen
aan eigen leervragen mogen werken, stimuleren we betrokkenheid bij het eigen
leerproces. Verantwoordelijkheidsgevoel wordt gestimuleerd door leerlingen de
ruimte te geven eigen keuzes te maken in planning middels een week- of
dagtaak en door met hen te reflecteren op hun eigen ontwikkeling aan de hand
van de analyse van formatieve toetsen en middels kindgesprekken en
portfoliogesprekken.
Leeromgeving: We werken vanuit een rijke, uitdagende leeromgeving waarin de
ruimtes zijn ingedeeld naar verschillende onderwijsbehoeften en leerstijlen van
leerlingen.
Leerkrachten: De leerkrachten coachen de leerlingen in het stellen van
leerlingdoelen en daarbij wordt gekeken naar de bijbehorende leerkrachtacties
(wat vraagt het van de leerkracht om de doelen te behalen). De leerkrachten
ontwerpen samen lessen, leren van elkaar door bij elkaar in de klas te kijken en
gaan met kinderen in gesprek middels ‘kindgesprekken’.
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mevr.
Vanessa Bijsters, directeur, directie@de-uitdaging.nu,
024-7503380 / 06-11539667.
Je kan jouw korte, krachtige, motivatiebrief en CV richten aan mevr. Vanessa
Bijsters, directeur, directie@de-uitdaging.nu.
Wij verzoeken je om uiterlijk 3 december 2019 te reageren.
De gesprekken zullen op maandagavond 10 december plaatsvinden.
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