KC De Ontdekking (vacature 1)
Leerkracht groep 7
0,5 fte (eventueel 0,6 fte)
Over de school
De Ontdekking biedt één plek voor onderwijs, opvang, opvoeding en ontwikkeling van alle kinderen van 0-13
jaar. Het team heeft een duidelijke visie op ontwikkelen en leren: de ontwikkelingsgerichte visie (OGO).
Vanuit deze visie leren kinderen in aansluiting op wat zij al weten, maar het moet wel nieuw of uitdagend zijn
om daadwerkelijk van leren te kunnen spreken. Op De Ontdekking dragen we niet alleen kennis over, maar
willen we ieder kind een beetje slimmer, handiger, verantwoordelijker, vrijer, creatiever en nieuwsgieriger
maken.
Over de functie
Voor schooljaar 2021/2022 zoeken we voor het team van KC De Ontdekking een bevlogen leerkracht.
Werktijdfactor: 0,5 FTE (eventueel 0,6 FTE)
Met ingang van: 1 augustus 2021
Over jou
• Onze kinderen stimuleren om te leren én zelf blijven leren, dat zijn jouw drijfveren.
• Je begrijpt hoe verschillend onderwijsbehoeften kunnen zijn, zowel op sociaal-emotioneel als op
cognitief gebied en hebt affiniteit met ontwikkelingsgericht onderwijs.
• Je hebt hoge verwachtingen van de brede ontwikkeling van ieder kind.
• Je bent een teamplayer en vindt het leuk om samen met je collega’s te werken aan het continu
verbeteren van ons onderwijs.
• Je ervaart de diversiteit van onze kindpopulatie als rijkdom.
• Helder communiceren, kritisch denken en verantwoordelijkheid naar je toetrekken zijn voor jou heel
vanzelfsprekend.
• In de woorden eigenheid, vertrouwen, ontwikkeling en verbinding herken je jouw visie op onderwijs.
• Heb je een of meerdere specialisaties, dan horen we het graag, want we leren ook graag van en met
elkaar!
Over Delta-onderwijs
KC De Ontdekking is onderdeel van Delta-onderwijs, waar 450 Delta-onderwijsprofessionals werken aan
bevlogen onderwijs voor de wereld van morgen. Op 19 verschillende scholen in Oosterhout begeleiden we
ruim 4500 basisschoolleerlingen in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige, kritische wereldburgers, die
in verbinding staan met anderen en bijdragen aan een duurzame samenleving. Eigenheid, vertrouwen,
ontwikkeling en verbinden kenmerken ons onderwijs. Voor de komende jaren hebben we de ambitie om
onze kwaliteit goed te borgen en verder te versterken, ruimte te maken om samen te groeien en optimaal te
leren van en met elkaar.
Interesse of meer informatie?
Heb je interesse of wil je meer weten over deze vacature, neem dan contact op met Lydia Schuurbiers –
telefoon: 0648352098 - e-mail: directie@ontdekking.net.
• Reageren kan door jouw motivatiebrief en C.V. voor 21 juni te mailen naar: directie@ontdekking.net.
• De gesprekken vinden plaats in de week van 21 juni 2021.

