IEDER KIND MAG ER ZIJN!

Christelijke basisschool Prins Maurits is m.i.v. 1
augustus 2021 op zoek naar leerkrachten! (1,5
wtf)
Ben jij die enthousiaste leerkracht die ons team komt versterken? Onze mooie
basisschool ligt aan de rand van het dorp Dirksland, omringd door groene
polders op het eiland van rust en ruimte, Goeree Overflakkee. Wij zijn
onderdeel van Kindwijs, Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs.
(13 basisscholen)
Wat bieden we jou?
Een groep in de midden- of bovenbouw op onze kleurrijke dorpsschool met
360 leerlingen
Een fijne groep collega’s om mee samen te werken
Goede begeleiding
Voldoende mogelijkheden om jou persoonlijk te laten groeien
Een mooi ingericht lokaal met voldoende uitdagende materialen
Wat vragen we van jou?
Je leeft en werkt vanuit de christelijke identiteit en je bent kerkelijk meelevend
in één van de kerken met Gereformeerde grondslag
Je hebt visie op goed onderwijs en je weet dit te vertalen naar jouw praktijk
in de klas.
Je bent iemand die kinderen vanuit een veilige pedagogische setting kan
begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling.
Je bent een spontane collega die van aanpakken weet en je houdt ervan om
samen te werken in een team
Je bent bereid om (samen met het team) de school verder te ontwikkelen en
de onderwijskwaliteit verder te verbeteren.

Voor meer informatie kijk op onze website: www.cbspm.nl en / of neem contact op
met onze directeur mw. Karin Meijer-van Oosterom, 0187-601729 Je kunt je motivatie
met CV per mail sturen naar directie@cbspm.nl
Je krijgt dan z.s.m. een reactie. Een kennismakingsbezoek wordt op prijs gesteld.

Enkele accenten van ons onderwijs:
Wij zijn Leefstijl school. Met behulp van de methode Leefstijl stimuleren we
sociaal gedrag en positieve betrokkenheid door het aanleren van sociaalemotionele vaardigheden.
Het aanbieden van nieuwe leerstof verloopt in alle groepen via het expliciete
directe instructiemodel en met coöperatief leren laten wij leerlingen op een
gestructureerde manier samenwerken. Zo leren de leerlingen niet alleen van
de interactie met de leraar, maar ook van de interactie met elkaar.
Op onze school werken we met COOL. COOL staat voor Cloudwise Online
Onderwijs Leerplatform. Eén platform waar leerlingen hun werk kunnen
vinden, makkelijk naar applicaties van uitgeverijen gaan en naar ander
educatief materiaal klikken. Met COOL werken we in de cloud. Leerlingen en
leerkrachten loggen in op hun Chromebook met hun eigen Google account.
In groep 1 en 2 werken we uitsluitend thematisch en staat spelend leren
centraal
Van groep 3 t/m 8 werken we met de gecombineerde zaakvakkenmethode
International Primary Curriculum (IPC) waarin boeiende, actieve en zinvolle
thema's centraal staan. Met elkaar maken we de lessen.
Engels wordt gegeven in groep 1 t/m 8.

