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Leren is samenwerken

Sanne en
is
Kamphu

Durf te leren en te innoveren!
Hoe kijk jij als hoofd HRM naar leren
en innoveren?

Bianca
Kat

Bianca Kat houdt van leren, voor haar betekent dat ‘gewoon doen’. Ze ziet
altijd kansen. Zo was ze net tien dagen moeder toen ze begon met de vierjarige
deeltijd-pabo naast haar twee banen. Dan moet je wel tot het leergierige soort
behoren. Leren is voor haar jezelf ontwikkelen. Inmiddels is ze ook taalspecialist,
schoolcoach en broedt ze op haar volgende stap.
‘In mijn functie als IB’er ga ik over de zorg
voor leerling, leerkracht en organisatie. Het
is een uitdaging om daar waar het niet lekker
loopt, zo te begeleiden dat competenties
optimaal tot ontwikkeling komen.

moeder toen de opleiding van start ging,
vier jaar in deeltijd en overdag twee banen.
Mijn vakkennis hou ik bij door veel te lezen.
Boeken met praktische tips wil ik altijd
uitproberen.

De beste les die ik heb geleerd, is geduld
hebben. Veel zaken hebben tijd nodig,
iedereen doet het op zijn eigen tempo en
heeft iets anders nodig om er te komen.
We kijken vooral ook naar de overeenkomsten in plaats van de verschillen.

Het boek Krachtgericht coachen is een aanrader voor de coaches onder ons. Het is een
aanpak voor diepgaand leren en effectief
functioneren. Wil je een spannend en stoer
leesboek voor kinderen in de bovenbouw,
kies dan voor de kinderboekenschrijver Rob
Ruggenberg die op meesterlijke wijze geschiedenis combineert met jeugdliteratuur.

Het beste leer ik door eerst praktijkvoorbeelden te zien, die toe te passen, te lezen
en vervolgens uit te voeren. De manier
waarop kennis overgebracht wordt, is van
grote invloed op hoe ik de stof tot mij neem.
Interactie is belangrijk. De relatie, daar start
het mee voor mij. Leren is samenwerken.
Dat ik de pabo heb afgemaakt, is een overwinning geweest. Ik was net tien dagen

Ik draag de stichting een warm hart toe.
Ik zie dat de waarden en normen van het
christelijk geloof goed samengaan in een
multiculturele omgeving. Er zijn heel veel
ontwikkelingsmogelijkheden op de diverse
scholen. Te lang dezelfde dingen doen, past
me niet en daarom is Kind en Onderwijs
Rotterdam een fijne werkgever.’

Alle vacatures zijn voor
het schooljaar 2021 - 2022
De sollicitatieprocedure
Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren.
Tijdens de procedure wordt je CV beoordeeld en vindt er een gesprek plaats met
de directeur en een (aanstaande) collega van de school. Tevens vragen we je een
proefles te verzorgen. Ook kan een klassenconsultatie plaatsvinden. Aanvullend
wordt een referentie opgevraagd (bij voorkeur bij je huidige directeur).
Wil je eerst een kennismakingsgesprek voordat je solliciteert? Ook dat kan.

Je reactie
Stuur je korte motivatie en CV vóór 17 april 2021 naar de directeur van de school
waar je wilt solliciteren. Werk je nu nog niet bij ons, reageer dan via Meesterbaan.
Graag de vacature vermelden waar je op reageert.

2020 was het jaar van leren en innoveren in ons
onderwijs: iedereen heeft veel geleerd en het
beroep van leerkracht een nieuwe invulling
gegeven. Het vak van leerkracht is daardoor
verrijkt en heeft een nieuwe dimensie gekregen.
Ons onderwijs staat voor aanpassen en innoveren
om te komen tot goed onderwijs in steeds veranderende omstandigheden. We hebben geleerd
zonder lessen te volgen.
De innovatiekracht binnen teams is enorm groot.
Iedereen heeft meegewerkt aan oplossingen om
te komen tot goed onderwijs. Dat is iets om trots
op te zijn!
Elke school heeft binnen zijn wijk, onderwijsconcept en mogelijkheden, het beste onderwijs
voor de leerlingen uitgevonden. Als werkgever
zijn bij ons de ontwikkelingen versneld en verdiept door de kracht van onze teams te benutten.
Je moet lef hebben om te leren en innoveren en
dat is wat wij zoeken: leerkrachten met lef!

Kind en Onderwijs Rotterdam vindt het belangrijk
dat iedereen vanuit eigen regie en autonomie
groeit. We zijn gedurende het jaar voortdurend
met elkaar in gesprek hierover. De ambitiegesprekken zijn een mooi startpunt voor de dialoog.
Tijdens dit gesprek vertelt de leerkracht welke
bijdrage hij kan leveren aan de ambities van de
school. Dat zijn mooie, open gesprekken waar
het gaat om persoonlijke groei en waarbij het
uitgangspunt is dat alles er toe doet. Leren kan
én mag.

Wat is de uitdaging voor Kind en Onderwijs
Rotterdam?
Onze medewerkers willen we blijven uitdagen
om te leren en te innoveren. Elk jaar hebben we
vacatures en zoeken we met elkaar naar nieuwe
teamleden die samen met ons verder willen
ontwikkelen. Al onze scholen zijn in een andere
fase. Dat is mooi voor sollicitanten: je kunt de
school kiezen die het beste bij je past.
Wij zorgen voor een warm welkom voor iedere
nieuwe medewerker.

Welke tip heb je voor sollicitanten?
Waarom is werken bij Kind en Onderwijs
Rotterdam bijzonder?

Lees de vacatures, kijk op de website van de
school en stuur dan een CV met een korte motivatie. Graag willen we horen wat jij hebt geleerd
We kijken naar het individu en zijn behoeften;
en hoe je dit kunt inzetten binnen één van onze
wat heeft de medewerker nodig? Het individu
scholen. We waarderen de verschillen in ontwikstaat centraal in alle HRM-thema’s. Een mooi
keling en talenten. Medewerkers ontvangen een
voorbeeld van kijken naar de individuele behoefte
extra exemplaar om te delen in hun netwerk.
is de Kind en Onderwijs Academie die in mei online
We zijn op zoek naar
gaat. Daar bieden we voor
medewerkers die het
alle levensfases, leeftijden
team aanvullen en die
en ontwikkelbehoeften
durven te leren en te
een platform aan waar
innoveren. Vertel in een
iedereen naar eigen keuze
korte motivatie waar je
kan deelnemen aan een
Kind en Onderwijs
staat in je ontwikkeling
training, cursus, inspiratieAcademie
en wat je nodig hebt om
sessie, workshop of
te groeien. Hoe verrijk
e-learning.
je ons team?
Alle medewerkers krijgen
Solliciteer vooral!
een eigen voucher die geheel naar eigen behoefte
te besteden is bij het platform. Hierdoor kan een
Meer informatie
medewerker op maat vanuit zijn eigen kennis
de volgende stap zetten met een zelfgekozen
Sanne Kamphuisen, hoofd HRM
onderwerp.
s.kamphuisen@kindenonderwijsrotterdam.nl

Scan de QR-code voor
de vacatures van Kind
en Onderwijs Rotterdam
Hier vind je ook de vacatures voor
het Nationaal Programma Onderwijs

Vacaturekrant 2021-2022

GEZOCHT

Zij-instromer die
verder wil leren

Mama, wat wil je later worden?
Kim Sue de Koning rolde als zij-instromer het onderwijs in. Ze heeft zichzelf
opnieuw moeten uitvinden. Eerst het pittige geschiktheidsassessment doorstaan, daarna de balans vinden tussen studie en haar jonge gezin.
Haar beste les kreeg ze bij het beeldcoachen; zichzelf terugzien op camera
heeft haar veel geleerd over haar rol als leerkracht.

Welkom bij Kind en Onderwijs Rotterdam
Bij Kind en Onderwijs Rotterdam horen 27 scholen voor basis- en
speciaal onderwijs in Rotterdam op de rechter Maasoever.
Op onze scholen bieden wij vanuit onze christelijke identiteit onderwijs
dat kinderen uitdaagt om al hun mogelijkheden te benutten, niet alleen
op het gebied van kennis en prestaties, maar ook op het gebied van
persoonlijkheidsvorming.
Dat doen wij met betrokken medewerkers die hoge verwachtingen hebben van
kinderen, ouders, ketenpartners en van elkaar. Wij bereiden onze kinderen en hun
ouders voor op de toekomst, waarbij ook het omgaan met veranderingen en onzekerheid
belangrijk is. Wij leren hen samenwerken en samenleven en de behoefte van een ander
zien en geven daarin het goede voorbeeld.

Je hoort erbij en dat voel je!
Het superdiverse Rotterdam kent bijna 200
verschillende nationaliteiten. Die diversiteit die per
wijk een eigen invulling kent, is volledig terug te
zien op al onze scholen; bij kinderen en ouders, en
ook bij onze medewerkers. Iedereen hoort erbij.
Jij dus ook!
Dat voel je in de schoolteams, waar dag in dag uit
wordt samengewerkt. Leraren die elkaar inspireren
en enthousiasmeren om net als de kinderen te ontwikkelen en te groeien, persoonlijk en als team.

Dat voel je in de wijze waarop leidinggevenden
ook het coachen van de teamleden vormgeven.
Dat voel je omdat jouw loopbaan en de stappen
die je wilt zetten door ons HR-beleid deskundig
worden begeleid.
Dat voel je, omdat Kind en Onderwijs Rotterdam,
binnen de arbeidsvoorwaarden die landelijk
gelden, een HR-beleid voert dat persoonlijk,
ambitieus en vooruitstrevend is. Dit sluit naadloos
aan bij de vraag van de onderwijsprofessionals
van nu en straks.

Wat mag je verwachten?
■ Intensieve begeleiding die gericht is op jouw loopbaanswitch, waardoor werken
in het onderwijs je snel eigen wordt;

■ Collega’s die elkaar inspireren en een team vormen waar je bij wilt horen;
■ De kans om jonge wereldburgers te helpen groeien in een stad die diversiteit ademt;
■ Dynamiek in je carrière met veel ruimte voor jouw ambities en persoonlijke groei;
■ Moderne arbeidsvoorwaarden, passend bij een werkgever van nu.
Heb je al ervaring met een vak waarin overzicht in dynamische omgevingen, creativiteit en geduld
belangrijke competenties zijn, dan is er eigenlijk al een klik. Laat dat ons weten via:

ikwilkoffie @kindenonderwijsrotterdam.nl

e
Kim Su
de
Koning

‘Eigenlijk is mijn zoontje verantwoordelijk
voor mijn carrièreswitch. Op zijn vraag in de
auto: “Mama wat wil jij later worden,” antwoordde ik: “eigenlijk wel juf”. Tijdens mijn
paramedische opleiding kwam ik via een
bijbaan terecht in de interieurbranche.
Hoewel ik al mijn creativiteit daar goed in
kwijt kon, ging de commercie me tegenstaan.
Toen mijn zoontje naar school ging, heb ik
daar veel geholpen en dacht ik vaak: Hoe zou
ik dat toch aanpakken? Tijdens een oriëntatie
op een open avond kwam ik in gesprek met
allerlei scholen. De doorslag om bij Kind en
Onderwijs te gaan werken, gaf de brede blik
die je daar ontwikkelt. Doordat je eerst in
de bovenschoolse pool zit, kom je op allerlei
scholen te werken en krijg je diverse inkijkjes.
Het is intensief, maar super leerzaam. Ieder
half jaar start een nieuw studiesemester
bij Inholland en tegelijk leer je een nieuwe
school met nieuwe mensen kennen. Het
scheelt als je makkelijk contact maakt.

De coaching is heel fijn en past goed bij mijn
praktijkgerichte leerstijl. In zo’n pool kun je
altijd eenvoudig van plek wisselen, mocht
dat zo uitkomen.
Het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan, is het
tweejarige zij-instroomtraject. Het geschiktheidsassessment vond ik best pittig.
Ondanks mijn ervaring met leidinggeven was
dit echt andere koek. Ook de combinatie met
mijn privéleven was een uitdaging. Toch zou
ik het zo weer doen. De leerlingen geven mij
zoveel terug; in sociaal en cognitief opzicht,
maar ook doordat je ziet dat ze samen leren.
Samenwerken met mijn duo-collega vind ik
super en we leren van elkaar.
Let’s grow together is echt mijn motto geworden sinds mijn studie. Plezier in het leren
staat centraal bij mij in de klas. De kinderen
leren van mij en ik leer van de kinderen.
Hoewel ik net een maand ben afgestudeerd,
wil ik me in de toekomst ontwikkelen tot
schoolcoach.’

Mijn beste les is: Jaag je dromen na
Katja van Willigen is geworden waar ze als kind van droomde: zuster én juf. Vijftien
jaar staat ze al voor groep 1/2, de leukste groep die er voor haar is. Ze heeft de kleutervisie binnen school helpen opstellen. Haar kleuters gaan vaak met een vraag van de
dag naar huis, want niet alleen spelen ze, spelenderwijs leren ze ook.

Katja
Sapor

Katja
van
en
Willig

De goedlachse Katja Sapor had nooit durven denken dat ze conciërge op een basisschool
kon worden. “Ik ben niet zo technisch en ik spreek niet vlekkeloos Nederlands,” zegt ze
zelf. Haar directe omgeving vond het beroep te druk voor haar. Toch zag Kind en Onderwijs
in haar een gedroomde conciërge, nog voordat ze er zelf in durfde te geloven.
‘Wat doe ik niet als conciërge? Ik ondersteun de
leerkrachten, en voor de kinderen ben ik de juf
van de pleistertjes en de knuffeltjes. De hele
dag ben ik bezig, druk om voor iedereen te
zorgen. De hele dag door ben ik overal in het
gebouw. Ze moeten me altijd zoeken.
Ik heb fijne collega’s waarop ik kan rekenen en
die me nemen zoals ik ben. Hier ben ik op mijn
plek, zeg maar, de directrice van mijn eigen plekje.
Het is alsof het mijn eigen huis is, alles hou ik
netjes schoon, ook het schoolplein. Ik heb niet
voor niets tien bezems staan.
Het moeilijkste om te leren is voor mij de Nederlandse taal. Die uitspraak! Vergeleken daarmee
lijkt Chinees gemakkelijk. Ik kwam hier op
vakantie en ben gebleven. Direct zag ik de vele

mogelijkheden van dit prachtige land. De mooie
tuintjes met vijvertjes, visjes en kaboutertjes.
Ik was direct verliefd op Nederland. Aan mijn
taal wil ik blijven werken. Na 15 jaar in de zorg te
hebben gewerkt als voedingsassistente, kwam ik
wegens gezondheidsproblemen terecht bij een
reïntegratiebureau. Toen de baan van conciërge
voorbijkwam, was ik zelf niet direct overtuigd.
Sterker nog, ik had zelfs grote twijfels of ik het
wel aan kon.
Door het vertrouwen van Kind en Onderwijs
Rotterdam durfde ik de uitdaging aan. Ik ben
heel goed ingewerkt door mijn voorganger. Het
beste werk ik in de praktijk; goed observeren
en dan nadoen. Sinds twee jaar doe ik het werk
in mijn uppie. Je bent nooit te oud om te leren,
misschien wil ik nog onderwijsassistent worden.’

‘De beste les die ik heb gehad in mijn leven is
dat je je dromen moet najagen. Je kunt alles
worden, alles zijn. Spelenderwijs laat ik de
kinderen zich bewust worden van wat ze
kunnen. Dan zie je die oogjes wijd opengaan
als het wel lukt.
Het tactiele, de tastzin, is heel belangrijk
bij kleuters. Daar moet je echt rekening mee
houden bij het maken van beleid. Als een
kleuter nog niet kan knippen, dan moet hij
eerst kunnen scheuren. Ik heb bijvoorbeeld
een motoriekdoos staan in mijn klas met
spinners en poppers. Bovendien stimuleer
ik met kleien de motoriek.
Ook werk ik met de vraag van de dag, dat is
afkomstig uit een populaire Zweedse leermethode. Ik geef de kleuters een raadsel
mee naar huis en de volgende dag vertel ik

dan in een microles over het onderwerp. Dat
zorgt thuis altijd voor een enthousiast verhaal
en niet alleen maar de mededeling “ik heb
gespeeld”.
Na m’n opleiding tot kinderverpleegkundige
werkte ik eerst met zieke kinderen op de ic.
Dat is betekenisvol werk, maar ook mentaal
zwaar. Na de deeltijd-pabo te hebben gedaan,
werk ik nu met gezonde kinderen en draag
ik bij aan hun ontwikkeling en krijg ik van de
ouders het vertrouwen dat ik hun kind mag
begeleiden.
Ik ben nog niet uitgeleerd. Ik denk na over het
coachen van leerkrachten die gericht zijn op
het jonge kind. De liefde die je krijgt van de
kinderen en de succeservaringen die je met ze
deelt; je ziet het vertrouwen groeien van de
kinderen. Zo mooi!’

Kind en Onderwijs Rotterdam

Vacature

Wie zijn wij?
Kindcentrum Talma is een bruisende, gemengde basisschool in
Crooswijk. Wij bieden basisonderwijs met respect en ruimte voor
alle religies en culturen. We besteden veel aandacht aan de sociale
en culturele ontwikkeling van onze leerlingen en investeren volop
in ouderbetrokkenheid.
Wij leren onze leerlingen om zichzelf af te vragen: ‘Waar sta ik?
Waar wil ik naartoe? Wat heb ik nodig om de volgende stap te
zetten?’ Die vragen stellen we onszelf ook voortdurend, omdat we
als team willen blijven leren.
Onze school is altijd in ontwikkeling. Zo onderzoeken we hoe aandacht voor digitale vaardigheden ons lesaanbod kan versterken. Ook
werken we aan een doorgaande leerlijn binnen Kindcentrum Talma,
waarin peuteropvang, basisonderwijs en kinderopvang naadloos in
elkaar overlopen.

CREATIEVE LEERKRACHT
GROEP 3 MIDDENBOUW
1,0 fte
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Welke kennis heb jij?
 Je enthousiasme voor leren en lezen is aanstekelijk;
 Met humor betrek je de leerlingen bij je lessen;
 Differentiëren is voor jou een vanzelfsprekendheid;
 Je werkt aan doorgaande leerlijnen van groep 2 naar 3 waarin
je hoeken en thema’s creatief weet te gebruiken;
 Als teamspeler laat jij je van de sterkste kant zien;
 Door toetsresultaten te analyseren breng je leerlingen steeds
een stap verder.
Wat bieden wij?
 Een inspirerende baan op een gezellige en groeiende school;
 Een fulltime vacature, maar parttime is ook bespreekbaar;
 Een bevlogen team (met o.a. taalspecialisten, rekenspecialisten
en vakdocenten gym), waarin we met en van elkaar leren en we
elkaar feedback durven geven;
 Efficiënt vergaderen staat bij ons hoog in het vaandel;
 Volop ruimte voor bij- en nascholing;
 Een mooi en modern schoolgebouw vlak bij het Kralingse bos.

Vacature

Vacatures

Wie zijn wij?
De Prinses Margrietschool is een christelijke basisschool in
Rotterdam. Wij omarmen vanuit onze christelijke identiteit
verschillende culturen en geloofsopvattingen. We zijn dan ook
een christelijke ontmoetingsschool.
Naast de reguliere basisschoolklassen hebben wij een groep 0 voor
kinderen vanaf 2,5 jaar. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen
in een duidelijke en gestructureerde omgeving onderwijs krijgen en
dat er ruimte is voor talentontwikkeling.
Onze Gouden Margrietregels zorgen voor rust binnen de school en
geven ons team van jonge leerkrachten de kans om veel aandacht te
besteden aan de brede ontwikkeling van de leerlingen, zodat we ze
klaarstomen voor hun toekomstige rol in de maatschappij.
We streven ernaar om voor iedere leerling het verschil te maken en
bieden modern, duidelijk en persoonlijk onderwijs op maat aan met
extra aandacht voor basisvaardigheden. Er is een sterke focus op de
vakken Nederlands en rekenen.

Wie zijn wij?
De Waalse school werkt samen met kinderen en ouders aan de basis
van een succesvol leven. Als echte Rotterdamse school, geven we
kinderen al jong een houding mee waarmee ze de hele stad en de
rest van de wereld aan kunnen. Ieder kind is anders en iedereen wil
op zijn eigen wijze de beste versie van zichzelf worden.
Wij leren kinderen zichzelf doelen stellen en hoe ze die op hún manier
realiseren. Zo levert de Waalse School al sinds 1739 zelfverzekerde,
gedisciplineerde en ondernemende nieuwe Rotterdammers af.
Kinderen die weten wat ze willen en daar helemaal voor gaan!

LEERKRACHT ONDERBOUW
0,5750 - 1,0 fte
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LEERKRACHT BOVENBOUW
0,5750 - 1,0 fte
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LEERKRACHT MIDDENBOUW
0,4250 fte
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Welke leerervaring wil je inzetten?
 Jij kan een uitdagende leeromgeving creëren die leerlingen
fascineert en stimuleert tot actieve betrokkenheid;
 Het bedenken van nieuwe strategieën om een kind te bereiken
is één van jouw talenten waarmee jij veel problemen kunt
voorkomen;
 Bij elk kind zie jij de talenten en behoeften;
 Jij bent een teamspeler die samen met zijn team wil werken
aan het verbeteren van de school.

Welke leerervaring wil jij inzetten?
 Net als de leerlingen wil jij ook steeds beter worden;
 Samen met collega’s en leerlingen boek je graag zichtbare
resultaten (LZM);
 Doordat je durft los te laten, maak je leren nog leuker voor
de leerlingen;
 Een uitdaging zie je als een kans die je mogelijk kunt maken;
 Relatie en vertrouwen vormen de basis van waaruit je werkt.
Wanneer je (bijna) over bovenstaande leerervaringen beschikt en
deze graag wilt delen in een divers team, bieden we je op de Waalse
school graag een plek om je eigen dromen én die van je leerlingen
waar te maken.
Je komt bij ons werken in een professioneel en collegiaal team dat
een duidelijke koers vaart en waarin je met elkaar kan lachen! We zijn
trots op wat we met onze leerlingen bereiken. Als team zijn we net zo
divers als onze leerlingenpopulatie: van talentvolle starters tot
ervaren kanjers; vrouwen én mannen. Bekijk onze website:
www.waalseschool.nl.

Hebben we je enthousiast gemaakt?
Dan willen we graag met je kennismaken!
Maak een afspraak en kom langs voor een rondleiding.

Wat bieden wij?
 Met bordsessies stellen we samen werkdoelen op;
 Wij leren van elkaar en staan open voor innovatie;
 We hebben een taalspecialist, een gedragspecialist,
een rekenspecialist, een specialist hoogbegaafdheid, een eigen
coach en een eigen gymdocent;
 Ouders zijn belangrijk in onze school;
 Je kunt fulltime werken, maar een parttimebaan is een
bespreekbare optie;
 En... last but not least: een mooi modern gebouw, waarin
het fijn onderwijs geven is, met het zwembad, de kinderboerderij
en de speeltuin op een steenworp afstand.

Meer informatie
Monique Pellikaan, directeur
m.degeling@kindenonderwijsrotterdam.nl

Meer informatie
Sharon Hirschfeld, directeur
s.hirschfeld@kindenonderwijsrotterdam.nl

Meer informatie
Petra van der Meer, directeur
p.vandermeer@kindenonderwijsrotterdam.nl

Website talmaschool-rotterdam.nl

Website prinses-margrietschool.nl

Website waalseschool.nl

Wat bieden wij?
Wij leren leerlingen leren! Op basis van het gedachtegoed van
John Hattie zorgen we ervoor dat onze leerlingen vanuit een
intrinsieke motivatie het beste uit zichzelf halen. Op de Waalse school
doe je dit niet alleen; dat doen we elke dag opnieuw met elkaar!

Vacatures
LEERKRACHT
MIDDENBOUW
1,0 fte

Wie zijn wij?
CBS De Ark is een kleinschalige christelijke basisschool in Het
Nieuwe Westen Rotterdam. De Ark is kleurrijk met leerlingen van
verschillende achtergronden. Wij proberen in ons onderwijs aan te
sluiten op de belevingswereld en leerbehoefte van ieder kind.
Met de Bijbel als leidraad bieden wij modern onderwijs en delen
hierbij de visie van onze stichting, Kind en Onderwijs Rotterdam.
Iedereen is welkom aan boord van De Ark.
Wij omarmen en respecteren de verschillen met andere culturen
en geloofsopvattingen. Van de kinderen verwachten wij dat zij in
het kader hiervan netjes, aardig en rustig met elkaar omgaan.
We vinden het kennismaken met en aanleren van 21e eeuwse
vaardigheden belangrijk. Zo krijgen alle leerlingen al op jonge
leeftijd een aanbod omtrent wetenschap en technologie en leren
ze de Engelse taal.
Verder wordt er veel gelet op de individuele ontwikkeling van de
leerlingen en helpen we ze samen op weg naar een succesvolle
toekomst.
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Welke innovatiekracht heb jij?
 Het bedenken van nieuwe strategieën, om een kind te bereiken
en verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling, is één van jouw
talenten waarmee jij veel problemen kunt voorkomen;
 Je bent ambitieus, leergierig en enthousiast;
 Samenwerkend leren spreekt je aan als onderwijsvorm;
 Je hebt een positieve kijk op kinderen en ouders;
 De christelijke identiteit van onze school onderschrijf je.

Wat bieden wij?
 Een betrokken en enthousiast team dat samen met jou verder
wil bouwen aan De Ark;
 Een kleinschalige school met een positieve werksfeer;
 Een werkomgeving waarin we met en van elkaar leren door
kennis, ervaringen en talenten met elkaar te delen;
 We onderzoeken hoe we ons onderwijs slimmer kunnen
organiseren.

LEERKRACHT
BOVENBOUW
1,0 fte
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Welke leerervaring wil je inzetten?
 Je bent ambitieus, leergierig en enthousiast;
 Samenwerkend leren spreekt je aan als onderwijsvorm;
 Je hebt een positieve kijk op kinderen en ouders;
 Bij elk kind zie jij talenten en behoefte;
 De christelijke identiteit van onze school onderschrijf je.

Wat bieden wij?
 Een betrokken en enthousiast team dat samen met jou
verder wil bouwen aan De Ark;
 Een kleinschalige school met een positieve werksfeer;
 Een werkomgeving waarin we met en van elkaar leren door
kennis, ervaringen en talenten met elkaar te delen;
 We onderzoeken hoe we ons onderwijs slimmer kunnen
organiseren.
Spreekt dit jou aan? Twijfel niet en kom aan boord!
Meer informatie
Shirley Westervoorde, directeur
s.westervoorde@cbsdeark.com
Website cbsdeark.com

Vacaturekrant 2021-2022
De beste les die Tjarda Smits heeft geleerd, is dat je veel meer kunt dan jezelf
denkt. Toen ze aan de master Leren en Innoveren begon en meteen moeilijke
Engelse vakliteratuur kreeg, heeft ze dat aan den lijve ervaren. Veel heeft ze
opgestoken van haar vader die goed kan relativeren en met humor en rust zaken
kan bespreken.

Tjarda
Smits

‘Als intern begeleider ben ik voornamelijk
bezig de zorg te coördineren. Het is een veelomvattende functie, waarbij je veel terugkrijgt
van kinderen, van dankbare ouders en van
samenwerkende instanties. Ik kijk ook mee
naar hoe de lijnen lopen van groep 1 t/m 8,
de leermethodes en de structuur. Ik wil graag
van betekenis zijn voor de ander. Dat zit vaak
in kleine dingen. Het zijn mijn beste dagen als
een kind trots naar me toe komt.
Als kind droomde ik ervan om juf te worden
en ik ben het ook geworden. Met veel plezier
heb ik voor de klas gestaan, maar met nog

Vacature

Wie zijn wij?
De Albert Plesmanschool vormt met Kinder Service Hotels het IKC
Albert Plesman. Wij bieden uitdagend basisonderwijs waarin
ondernemerschap, betrokkenheid en talentontwikkeling centraal
staan. In een veilige leeromgeving met veel aandacht voor het
individu worden de kinderen gestimuleerd om met elkaar samen te
werken en van elkaar te leren. Wij zijn een christelijke ontmoetingsschool: een plek waar culturele en religieuze verschillen geaccepteerd
worden en waar betrokkenheid een centrale rol speelt.
Speciale nadruk ligt op de talentontwikkeling van de kinderen.
Naast de reguliere lessen wordt tijd besteed aan digitale vaardigheden, techniek & wetenschap en sport & spel. De kinderen worden
hierin begeleid door enthousiaste (vak-)leerkrachten die het beste
uit ieder kind naar boven halen.
In ons onderwijs maken wij gebruik van digitale middelen. Zo zijn
alle lokalen uitgerust met smartboards en werken kinderen met
laptops en tablets. Samen bouwen we aan een goede basis voor
het uitvliegen.

LEERKRACHT
MIDDEN-BOVENBOUW
1,0 fte
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Welke leerervaring en innovatieve kracht wil je inzetten?
 Het innovatief toepassen van ICT in een moderne
onderwijsomgeving is voor jou vanzelfsprekend;
 Door jouw enthousiasme komt elk kind iedere dag huppelend
naar school;
 Je biedt onderwijs waarbij het naast kennisoverdracht ook
draait om het aanleren van vaardigheden;
 Ontdekkend en onderzoekend leren is één van jouw talenten;
 Kortom, jij bent een bevlogen duizendpoot die kinderen
meeneemt op hun vlucht naar een volgende bestemming.

Wat bieden wij?
 Een enthousiast team met twee Intern Begeleiders, een
specialist meer- en hoogbegaafde kinderen, een rekenspecialist,
een leesspecialist, een medewerker ouderbetrokkenheid/
event manager en twee vakleerkrachten
bewegingsonderwijs;
 Het team is in ontwikkeling om les te geven volgens het
Doordacht Passend Lesmodel waarin coöperatieve werkvormen
en ‘Teach like a Champion’ een grote rol spelen;
 Onze school kent een zeer grote en positieve inbreng van
ouders, daar zijn wij blij mee en trots op;
 Je gaat werken op een goede en moderne school, die gelegen
is in een rustig gelegen deel van de wijk Ommoord.
Hier kun je nog gratis parkeren!
De Albert Plesmanschool; een goede basis om vanuit te vliegen.
Wil je nog meer te weten komen over IKC Albert Plesman?
Neem snel een kijkje op onze website. Vlieg je met ons mee?
Meer informatie
Henk-Piet Goudappel, directeur
h.goudappel@kindenonderwijsrotterdam.nl
Website albertplesmanschool.nl

meer plezier organiseer en structureer ik de
zorg voor kinderen en denk ik mee. Vanwege
de breedte is het erg afwisselend werk.
Mijn moeder was kleuterjuf, een oude klosser
(Kleuter Leidster Opleiding School). Van haar
heb ik de liefde voor het onderwijs.
De beste les die ik heb meegekregen, is dat je
veel meer kunt dan jezelf denkt. Zelf begin ik
gewoon aan dingen, ik probeer ze te koppelen
aan zaken die ik al weet of kan en ik probeer
door te zetten. Als het dan niet lukt,
is het niets voor mij.
Innoveren is op een andere manier kijken
dan je gewend bent. Ik heb mezelf verbaasd
tijdens de master Leren en Innoveren. Alle
literatuur was Engelstalig. Dat vond ik heel
moeilijk, maar ik lees het nu gemakkelijker
dan Nederlands. Alles wat je aandacht geeft,
groeit. Op dat motto ben ik ook afgestudeerd.

Vacatures

Wie zijn wij?
Vanuit de bovenschoolse pool De Poolster wordt langdurige
vervanging vanwege ziekte of zwangerschap gerealiseerd op de
scholen binnen het bestuur. Rekening houdend met wat jij aangeeft
zoek ik een mooie opdracht voor je en draai je met een vaste WTF
mee als medewerker binnen de stichting.
Ben jij nieuw in de regio en wil je ervaren binnen welk team je past?
Sta je al jaren voor de klas en ben je op zoek naar iets anders?
Zet je graag je kennis en kunde in, maar ben je op zoek naar wat
flexibiliteit?
Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en ook van jou.
We bieden je een inspirerende werkomgeving met volop
doorgroeimogelijkheden, afgestemd op waar jij aangeeft in je kracht
te staan.

MEERDERE LEERKRACHTEN
ONDER-MIDDEN-BOVENBOUW
0,3625 - 1,0 fte
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Welke kennis heb jij en wil je inzetten?
 Schep jij een fijn pedagogisch klimaat en staan jouw lessen
didactisch stevig?
 Heb je grip op de groep en zie jij de talenten en behoeften van
het individuele kind?
 Kun jij autonoom een klas draaien, maar zoek je ook
verbondenheid met je collega’s en de ouders?

Wie zijn wij?
Identiteit Kind en Onderwijs Rotterdam
Kind en Onderwijs Rotterdam is een Christelijk geïnspireerde stichting
voor Primair Onderwijs. Wat ons bindt is dat wij, medewerkers van de
stichting, zijn geïnspireerd door de verhalen uit de Bijbel en met name
door het voorbeeld dat Jezus ons gaf: de liefde voor de medemens,
de hoop die Hij mensen bood, Zijn gedrevenheid om mensen tot hun
recht te laten komen. Vanuit deze inspiratie richten wij ons naar alle
mensen die hun inspiratie halen uit een andere (religieuze) beleving.
Wij leggen verbinding met andere tradities, zoeken overeenkomsten
en waarderen verschillen.
Onze scholen verschillen sterk van elkaar maar zien diversiteit als een
rijkdom. Diversiteit, ook op religieus gebied, is kenmerkend voor de
stichting Kind en Onderwijs Rotterdam.

Onze identiteit dragen wij uit door:
 De dag te ‘openen’: we staan stil bij onze of andermans inspiratie,
bij aangrijpende gebeurtenissen; we leggen verbinding;
 In ons doen en laten aanspreekbaar te zijn op het voorbeeld dat
Jezus ons gaf;
 Elk jaar doelen te stellen om kennis van elkaars traditie te
vergroten en verdraagzaamheid te bevorderen;
 Bij aanname van kinderen, benoeming van medewerkers en bij
voortgangsgesprekken aandacht aan identiteit te besteden;
 In ons onderwijsaanbod systematisch aandacht te besteden aan
identiteit;
 Ons te bekwamen op het gebied van religieuze identiteit.

 Overzie jij de lesstof en heb je het lef om binnen de kaders en
buiten de lijntjes te kleuren?
 Daag jij niet alleen je leerlingen maar ook jezelf uit om te leren?
 Heb je plezier in lesgeven in het regulier basisonderwijs en
misschien ook interesse om eens voor de klas te staan in het
SBO, bij hoogbegaafde leerlingen of kinderen die net in
Nederland zijn?

Wat bieden wij?
 Focus op je kerntaak: het verzorgen van onderwijs tijdens de
afwezigheid van de groepsleerkracht;
 Een maatje op de school waar jij komt vervangen;
 Begeleiding door een coach in het zetten van de volgende stap
in jouw ontwikkeling;
 Ruimte om je voorkeuren kenbaar te maken qua werkdagen,
leeftijdsgroep en woon-werk afstand.
 Een opdracht die zo goed mogelijk past bij jouw wensen, zodat
jij in je kracht staat;
 Een aanstelling als medewerker binnen het bestuur;
 Je kunt fulltime werken, maar ook een parttimebaan is een
bespreekbare optie.
Vraag je je af of dit iets voor jou is? Zoek contact en laten we
daarover eens met elkaar van gedachten wisselen!
Meer informatie
Rose Rietveld, directeur
i.rietveld@kindenonderwijsrotterdam.nl
Website kindenonderwijsrotterdam.nl

Missie
Op de scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam bieden wij vanuit
onze identiteit onderwijs dat kinderen uitdaagt om al hun mogelijkheden te benutten, niet alleen op het gebied van kennis en prestaties,
maar ook op het gebied van persoonlijkheidsvorming.
Dat doen wij met betrokken medewerkers die hoge verwachtingen
hebben van kinderen, ouders, ketenpartners en van elkaar.
Wij bereiden onze kinderen en ouders voor op de toekomst, waarbij
ook het omgaan met veranderingen en onzekerheid belangrijk is.
Wij leren hen samenwerken en samenleven en de behoefte van een
ander zien en geven daarin het goede voorbeeld.
Visie
De diversiteit van onze scholen en hun populatie, het feit dat we die
diversiteit als rijkdom ervaren, heeft gevolgen voor de manier waarop
we naar onze scholen kijken. Wij hechten eraan dat onze scholen hun
maatschappelijke verankering vinden in de wijk waarin zij staan, deel
uit makend van de cultuur en geschiedenis van die wijk. Daarom vindt
de aansturing kind-nabij plaats: belangen van kinderen staan centraal.
Op schoolniveau wordt gezien wat er nodig is voor ouders en kinderen
en op stichtingsniveau wordt ernaar gestreefd om de missie zo optimaal mogelijk te realiseren. Vanuit de stichting wordt ondersteuning
verleend waar behoefte aan is of waar dat effectief en efficiënt beter
kan worden geregeld dan op schoolniveau.

Onze visie is herkenbaar doordat:
 We voortdurend het belang van kinderen (en hun ouders) voorop
stellen;
 We betrokken zijn op kinderen, ouders, ketenpartners en op elkaar;
 We ons laten inspireren door het voorbeeld van Jezus;
 Onze identiteit even goed blijkt uit wat wij doen;
 Wij op onze beurt een voorbeeld proberen te zijn;
 We streven naar een plek voor iedereen;
 We voortdurend werken aan verbeteringen en elkaar daarbij helpen.

Kind en Onderwijs Rotterdam

Vacatures

De beste manier
om iets te leren is er
les in te geven.
LEERKRACHT ONDERBOUW
Wie zijn wij?
De Nieuwe Park Rozenburgschool is een christelijke gemengde
buurtschool in Rotterdam Kralingen. We hebben leerlingen met
verschillende etnische en culturele achtergronden in onze klassen
en zijn een trotse afspiegeling van de buurt waarin wij staan.
Wij bieden passend onderwijs en hebben als doel iedere individuele leerling zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.
Onze leerkrachten benaderen de leerlingen op positieve wijze
en werken samen met de ouders hard aan het leerproces en de
opvoeding van iedere leerling. We bieden onze leerlingen een
veilige en stabiele leeromgeving waarin zij met plezier kunnen
opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
De NPRS is een fijne buurtschool in de wijk Kralingen waar we
door middel van veel activiteiten in samenwerking met de ouders
leuke, leerzame, en ook hele gezellige en sociale evenementen
organiseren. We willen de basisschoolperiode voor onze
leerlingen onvergetelijk maken.

ERVAREN INTERN BEGELEIDER
MIDDEN-BOVENBOUW
1,0 fte

Welke leerervaring wil je inzetten?
 Een onderwijsbevoegdheid heb je op zak en je staat ervoor open
om nieuwe dingen te leren, die jouw leerlingen verder brengen
in hun leerproces;
 Samen met je collega’s wil je ontwikkelingsgericht onderwijs
verder vormgeven;
 Werken met het jonge kind is jouw specialiteit en heeft jouw
voorkeur;
 Werken vanuit een christelijke levensvisie past bij jou, je werkt
op een respectvolle manier samen met leerkrachten én ouders;
 Je zorgt voor een prettige leeromgeving waarin balans en
structuur zit, je stelt op een positieve manier hoge eisen aan
de kinderen;
 Planmatig volg je de vorderingen van de leerlingen en kun je de
onderwijsdoelen, inhoud en didactiek afstemmen op de verschillen
tussen leerlingen;
 Je bent een onderwijsprofessional met ♥ voor kinderen.

LEERKRACHT MIDDENBOUW
1,0 fte

1,0 fte
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Welke leerervaring wil je inzetten?
 Een intern begeleider die ervaring heeft met het werken met
Focus PO en deze kennis kan delen met collega’s;
 Met het team durf je het proces aan te gaan om het aanbod
aan te passen aan de populatie;
 Graag onderzoek je in gezamenlijkheid hoe we soft skills beter
kunnen integreren in ons aanbod;
 Samenwerken en samen leren zijn voor jou een
vanzelfsprekendheid;
 De lat durf je hoog te leggen voor jezelf, maar ook voor de
leerlingen en collega’s;
 Je beschikt over goede contactuele vaardigheden;
 Jouw mening kun je dubbel onderbouwen richting ouders,
collega’s en externen;
 Je bent een onderwijsprofessional met ♥ voor kinderen.

Mirjam
BakkerSchuur

1,0 fte

LEERKRACHT BOVENBOUW

Welke leerervaring wil je inzetten?
 Een onderwijsbevoegdheid heb je op zak en je staat ervoor open
om nieuwe dingen te leren, die jouw leerlingen verder brengen
in hun leerproces;
 Werken met referentieniveaus zijn voor jou vanzelfsprekend;
na het behalen van de ambitie van de school ben je in staat de
leerlingen naar een volgend niveau te brengen;
 Het aanbod durf je in samenwerking met je collega’s aan te passen;
 Planmatig volg je de vorderingen van de leerlingen en kun je de
onderwijsdoelen, inhoud en didactiek afstemmen op verschillen
tussen leerlingen;
 Werken vanuit een christelijke levensvisie past bij jou, je werkt
op een respectvolle manier samen met leerkrachten én ouders;
 Je zorgt voor een prettige leeromgeving waarin balans en
structuur in zit, je stelt op een positieve manier hoge eisen aan
de kinderen;
 Je bent een onderwijsprofessional met ♥ voor kinderen.

L10

Welke kennis heb je?
 Een onderwijsbevoegdheid heb je op zak en je staat ervoor open
om nieuwe dingen te leren die jouw leerlingen verder brengen in
hun leerproces;
 Werken met referentieniveaus zijn voor jou vanzelfsprekend;
na het behalen van de ambitie van de school ben je in staat de
leerlingen naar een volgend niveau te brengen;
 Het aanbod durf je in samenwerking met je collega’s aan te passen;
 Planmatig volg je de vorderingen van de leerlingen en kun je de
onderwijsdoelen, inhoud en didactiek afstemmen op verschillen
tussen leerlingen;
 Werken vanuit een christelijke levensvisie past bij jou, je werkt op
een respectvolle manier samen met leerkrachten én ouders;
 Je zorgt voor een prettige leeromgeving waarin balans en
structuur zit, je stelt op een positieve manier hoge eisen aan de
kinderen;
 Je bent een onderwijsprofessional met ♥ voor kinderen.
Wat bieden wij?
 Een enthousiast, trots en gezellig team van onderwijsprofessionals;
 Veel vrijheid om met elkaar te onderzoeken hoe we onszelf
nog meer kunnen verbeteren;
 Specialisten op verschillende vakgebieden en professionele
leergemeenschappen om samen te onderzoeken en te leren;
 Een baan met uitdaging en mogelijkheden voor verdere
professionalisering;
 Werken op de mooiste laan van Rotterdam in een fantastisch
pand.

Meer informatie
Kees Adriaansen, directeur
directie@nprs.nl
Website nprs.nl

Mirjam Bakker-Schuur werkt met haar team aan vernieuwing. Zo gaan ze efficiënt om
met hun tijd door als collega’s te vergaderen met bordsessies, ook in alle groepen (1 t/m 8)
werken ze op deze wijze. Qua onderwijs bieden ze zowel een plusklas als een supklas
aan. Zo krijgen de kinderen die meer aan kunnen en de kinderen die extra ondersteuning
nodig hebben allebei de aandacht die ze verdienen.

Leren doe je altijd,
bewust of onbewust
‘Als klein meisje wilde ik altijd al juf worden.
Uiteindelijk ben ik het ook geworden. Zelf heb ik
een leuke en interessante tijd gehad op de basisschool. Mijn leraar in groep 8 werd later mijn
grote voorbeeld. Hij was zorgvuldig in hoe hij je
meenam in leerprocessen. Voor een belangrijke
toets deed hij met de klas een ademhalingsoefening en een visualisatie-oefening. Bij het
afscheid kreeg elk kind een mandala van hem, die
heb ik nog steeds. Hij heeft echt elk kind gezien.
Mijn visie op leren is dat je dat altijd doet, bewust
of onbewust. Thuis, op school of op de werkvloer. Zelf ben ik een doener, die de theorie erbij
pakt voor de inhoud en de handvatten.
Een uitdaging vond ik het volgen van de master
Pedagogiek, richting Management en Beleid.
Ik deed die naast mijn vijfdaagse werkweek

in de avonduren van zes tot tien in Amsterdam.
In die periode werd ik ook moeder, dat was best
pittig. Het geeft me een trots gevoel dat ik met
deze basis vorig jaar de opleiding Schoolleider
vakbekwaam succesvol heb afgerond.
Dagelijks ben ik bezig om alles in goede banen
leiden; alle partijen tot overeenstemming laten
komen en mensen aansporen tot een volgende
stap. Het doel is om elk kind een warm welkom
te geven, opdat het in de ontwikkelstand komt
en het uiterste uit zichzelf haalt.
Verandering kun je omarmen als je weet waarom
je iets doet. Weet wat de verwachting is, wat er
nodig is, hoe je het kunt faciliteren. Verandering
is altijd een proces, net als leren. Het motto van
onze school is niet voor niets: elke dag samen
een beetje beter.’

Vacaturekrant 2021-2022

Vacatures

Scan de QR-code voor
de vacatures van Kind en
Onderwijs Rotterdam
Hier vind je ook de vacatures voor het Nationaal Programma Onderwijs

Vacatures
 Je bent de collega die meehelpt bij het ontwikkelen van
betekenisvol onderwijs waarmee je de leerling raakt en intrinsiek
motiveert, opdat jouw leerling tot groei en bloei kan komen.

Wie zijn wij?
KindCentrum de Stern ligt in de nieuwe groene wijk Park16Hoven
aan de rand van Rotterdam-Noord. We hebben een rijke speel- en
leeromgeving waar kinderen van 0 tot 12 leren en spelen met hart,
hoofd en handen binnen onderwijs en opvang.
Ons natuurlijk en eigentijds onderwijs is continu in beweging.
We leren door te doen en te ervaren. Naast de kernvakken om te
leren begrijpen, oefenen we ook de leerstof tot we het weten en
niet vergeten. Met veel aandacht voor de jaargetijden en de wereld
om ons heen; bakken we brood en eten fruit en groenten uit onze
moestuin. We luisteren naar verhalen uit verschillende tijden,
culturen en tradities. Verhalen uit de Bijbel en ook verhalen over
de Grieken en Romeinen en verhalen van nu. Er is veel ruimte voor
schilderen, tekenen, toneel en muziek. Vanuit verwondering
onderzoeken wij alles en behouden steeds het goede.
Met De Stern vlieg je naar grote hoogte. Neem eens een kijkje op
onze website www.kc-destern.nl

LEERKRACHT KLEUTERKLAS
1,0 fte
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Welke kennis neem jij mee?
 Je bent een goede leerkracht en vooral een ijzersterke
pedagoog;
 Voor het kind bied je zowel een geborgen als uitdagende plek
waar balans en structuur in zit;
 De ontwikkelingsfase van het jonge kind is de basis vanwaar je
werkt;
 Je kijkt en luistert écht naar je leerlingen;
 Het afstemmen van onderwijsdoelen op inhoud en didactiek
gaat je goed af;
 Samen met collega’s werken met de kinderen, ze laten leren
vanuit spel;
 Je wilt een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van een
nieuwe school binnen het Kindcentrum;
 Lesgeven vanuit de hoofd, hart en handen gedachte is jou niet
vreemd of daar ben je nieuwsgierig naar.

Wat bieden wij?
 Binnen de kaders van ons vernieuwende onderwijs heb je als
leerkracht veel autonomie;
 De mogelijkheid om les te geven vanuit je hart en je eigen kennis
en kunde;
 Een baan waarin je jezelf blijft ontwikkelen;
 Een enthousiast en gezellig team van onderwijsprofessionals;
 Een parttime baan is bespreekbaar;
 Onderwijs in 5 gelijke dagenmodel volgens een continurooster;
 Onze voorkeur gaat uit naar iemand in het bezit van een
NMV-certificaat of een VPA-diploma.

SENIOR INTERN BEGELEIDER
0,4 fte
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Wat neem jij mee?
 Je bent een Intern Begeleider met een warme persoonlijkheid;
 Met de drie doeldomeinen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming ben je bekend;
 Samen met collega’s durf je te leren, te reflecteren, te evalueren
en bij te stellen;
 Sturing kan je geven aan het afstemmen van onderwijsdoelen,
inhoud en didactiek;
 De weg binnen de zorgtrajecten ken je om de leerlingen te
bieden wat ze nodig hebben;
 Een bijdrage wil jij leveren aan de ontwikkelingen van een nieuw
Kindcentrum;

Wat bieden wij?
 De mogelijkheid om te werken vanuit je hart en je eigen kennis
en kunde;
 De ruimte om de zorgstructuur verder te ontwikkelen binnen
ons vernieuwende onderwijs;
 Een baan waarin je jezelf blijft ontwikkelen;
 Een enthousiast en gezellig team van onderwijsprofessionals;
 Een parttime baan met groeiruimte.

Wie zijn wij?
De Driemaster is een christelijke basisschool in Hoek van Holland.
Conform onze christelijke identiteit gebruiken wij de Bijbel als
leidraad bij ons onderwijs en bij de manier waarop wij met elkaar
omgaan. Net als de andere scholen die vallen onder onze
overkoepelende organisatie, Kind en Onderwijs Rotterdam, omarmen
we de verschillen tussen onze medewerkers en leerlingen en staan
we open voor alle culturen en geloofsopvattingen.
Ons onderwijs stemmen wij zoveel mogelijk af op de individuele
behoeften van de kinderen en we leren ze van jongs af aan dat fouten
er zijn om van te leren. Leerlingen krijgen op De Driemaster dan ook
veel ontdekkingsruimte en worden bij deze verwerving van kennis en
inzicht ondersteund door leerkrachten. Samen met de ouders blijven
we ze motiveren om hun eigen koers te bepalen en het beste uit
zichzelf te halen. Zo creëren we samen leerlingen die vol vertrouwen
het voortgezet onderwijs in gaan.

LEERKRACHT MIDDENBOUW
1,0 fte
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LEERKRACHT GROEP 3
1,0 fte
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Welke kracht neem jij mee?
 Heb jij ervaring in het lesgeven in vernieuwend onderwijs?
 Wil jij een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van een nieuwe
KindCentrum?
 Ben jij een leerkracht met een warme persoonlijkheid?
 Bied jij het kind een geborgen en uitdagende plek met balans en
structuur?
 Kun jij de onderwijsdoelen, inhoud en didactiek afstemmen op
hart, hoofd en handen?
 Durf jij samen met collega’s en leerlingen te leren, te reflecteren,
te evalueren en bij te stellen?
 Ben jij onze collega die meehelpt bij het ontwikkelen van
betekenisvol onderwijs waarmee je de leerling raakt en intrinsiek
motiveert, opdat jouw leerling tot groei en bloei kan komen?

Wat bieden wij?
 Binnen de kaders van ons vernieuwende onderwijs heb je als
leerkracht veel autonomie;
 De mogelijkheid om les te geven vanuit je hart en je eigen kennis
en kunde;
 Een baan waarin je jezelf blijft ontwikkelen;
 Een enthousiast en gezellig team van onderwijsprofessionals;
 Een parttime baan is bespreekbaar;
 Onderwijs in 5 gelijke dagenmodel volgens een continurooster;
 Onze voorkeur gaat uit naar iemand in het bezit van een
NMV-certificaat of een VPA-diploma.

Welke kennis heb jij? Welke leerervaring wil je inzetten?
 Oog heb je voor het talent van elk kind; je zorgt dat ieder kind
succeservaringen op doet;
 Samen met de leerlingen stel je doelen en kijk je waar de
verbeterpunten liggen;
 Met humor en enthousiasme sta je voor de groep;
 Gedifferentieerd onderwijs bied je op meerdere niveaus en je hebt
ervaring met het EDI-model;
 Je bent een echte teamspeler. Met en van collega’s wil je leren;
 Samenwerken kun je met ouders en partners in de omgeving van
school;
 Een actieve bijdrage wil je leveren aan de schoolontwikkeling als
specialist voor bijv. rekenen, taal, lezen of techniek.

Wat bieden wij?
 IKC De Driemaster is een modern schoolgebouw met 380
leerlingen en voldoende parkeergelegenheid;
 Een gezellig team waar samenwerken belangrijk is;
 Een parallelgroep en collega’s waarbij je in de gelegenheid bent
om je volledig te ontplooien;
 Een Lekker Fit! school, waarbij de kinderen drie keer per week
heerlijk bewegen onder begeleiding van een vakleerkracht;
 Samen werken we aan nog beter onderwijs. Dit doen we o.a. door
bordsessies i.p.v. vergaderingen en lesbezoeken, want van en met
elkaar leren is de basis;
 We werken volgens de Kanjertraining.

ADJUNCT-DIRECTEUR
LEERKRACHT GROEP 4
0,4 - 0,6 fte

0,8 fte

A11
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Welke innovatiekracht heb jij?
 Heb jij ervaring in lesgeven in het vernieuwend onderwijs?
 Wil jij een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van een nieuw
KindCentrum?
 Ben jij een leerkracht met een warme persoonlijkheid?
 Bied jij het kind een geborgen en uitdagende plek waar balans en
structuur in zit?
 Kun jij de onderwijsdoelen, inhoud en didactiek afstemmen op
hart hoofd en handen?
 Durf jij samen met collega’s en leerlingen te leren, te reflecteren,
te evalueren en bij te stellen?
 Ben jij onze collega die meehelpt bij het ontwikkelen van
betekenisvol onderwijs waarmee je de leerling raakt en intrinsiek
motiveert, opdat jouw leerling tot groei en bloei kan komen?

Wat bieden wij?
 Binnen de kaders van ons vernieuwende onderwijs heb je als
leerkracht veel autonomie;
 De mogelijkheid om les te geven vanuit je hart en je eigen kennis
en kunde;
 Een baan waarin je jezelf blijft ontwikkelen;
 Een enthousiast en gezellig team van onderwijsprofessionals;
 Een parttime baan van 0,6 fte, waar 0,4 fte een bespreekbare
optie is;
 Onderwijs in 5 gelijke dagenmodel volgens een continurooster;
 Onze voorkeur gaat uit naar iemand in het bezit van een pabo
met aanvullend een NMV-certificaat of een VPA-diploma.

Welke kennis en innovatiekracht heb jij?
Jij bent een operationeel en onderwijskundige leidinggevende
adjunct-directeur die:
 graag samen met het team veranderingsprocessen op de school
inzet passend bij het bestaande concept;
 inspirerend en zichtbaar is voor teamleden, leerlingen en ouders;
 een coachende leiderschapsstijl hanteert met een duidelijke visie
en daarvoor de benodigde communicatieve vaardigheden heeft;
 met empathisch vermogen, betrokkenheid en besluitvaardigheid
werkt;
 meerjarige ervaring heeft als adjunct-directeur;
 Pabo-diploma heeft, aangevuld met een schoolleidersdiploma of
in het bezit is van deel 1;
 goed op de hoogte is van ontwikkelingen binnen het onderwijs en
bedrijfsvoering en deze kennis weet om te zetten in een duidelijke
en toekomstbestendige koers voor de school.
Wat bieden wij?
 Een samenwerkend team dat graag vanuit de inhoud met elkaar
de dialoog voert;
 Een school die zich aanpast aan de omstandigheden in de wijk;
 Een school die de komende tijd zich focust op de resultaten van de
leerlingen;
 Een team met leerkrachten in ontwikkeling die graag met elkaar
de volgende stap maken.

Meer informatie
Adriaan van Toor, directeur
a.vantoor@kindenonderwijsrotterdam.nl

Meer informatie
Sandra Nederlof, directeur
s.nederlof@kindenonderwijsrotterdam.nl

Sanne Kamphuisen, hoofd HRM
s.kamphuisen@kindenonderwijsrotterdam.nl

Website kc-destern.nl

Website dedriemaster.nl

Kind en Onderwijs Rotterdam
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Kind en Onderwijs Rotterdam zoekt voor
het Nationaal Programma Onderwijs
Onze leerlingen beleven een indrukwekkende periode terwijl ze opgroeien tijdens de pandemie
die onderdeel wordt van de geschiedenis. Ze leren over biologie door uitleg te krijgen over
het virus. Ze leren verschillende landen kennen door het nieuws te volgen over de wereldwijde pandemie. Ze leren razendsnel digitale vaardigheden aan door het volgen van thuisonderwijs. Ze leren over burgerschap door te kijken hoe mensen verschillend met de maatregelen omgaan. Allemaal kennis die hen verrijkt. Toch is ook bepaalde kennis minder goed
aangekomen bij sommige kinderen.

Voor het Nationaal Programma Onderwijs zoekt Kind en Onderwijs Rotterdam experts die zich
in willen zetten om de kennis van de kinderen te vergroten. Wij hebben hiervoor een programma
ontwikkeld dat gericht is op de brede ontwikkeling van leerlingen; van cognitieve ontwikkeling,
sociale ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling tot het mentale welbevinden.
Voor dit programma gaat Kind en Onderwijs Rotterdam met een team van onderwijsprofessionals om de leerling heen staan. Zo kunnen we samen -leerkrachten, IB en kernteam- op maat
invulling geven aan wat de leerling nodig heeft.

de volgende experts
ONDERWIJSASSISTENTEN

LOGOPEDIST

LEERKRACHTEN

Ben jij in staat om leerlingen van groep 1 tot en met 8 in en buiten
de klas ondersteuning te bieden?
Beschik jij over meerdere didactische vaardigheden om een theorie
uit te leggen?
Kun je zorgen dat een leerling het leuk vindt om leerstof te herhalen?
Draai je je hand er niet voor om in te vallen bij een klas?
Dan gaan we graag met je in gesprek.

Ben jij in staat om leerlingen van groep 1 tot en met 8 extra
ondersteuning te bieden?
Sta je graag elke dag voor een andere groep?
Bied je graag ondersteuning aan een leerkracht?
Weet jij hoe je leerlingen een extra zetje kunt geven om tot leren
komen?
Ben je in staat gemaakte analyses over resultaten om te zetten in
begeleiding op maat voor een leerling? Vind je het leuk om op
meerdere scholen te werken?

Wij zoeken een logopedist die ervaring heeft met leerlingen in de
basisschool. Het is belangrijk dat je parate kennis hebt van taalontwikkeling met leerlingen tot en met groep 8.
Kun jij gemakkelijk komen tot een gerichte interventie om de leerling
verder te helpen?
Ben je in staat om een vertrouwde omgeving te creëren waardoor
de leerling kan groeien?
Is het werken met kleine groepen leerlingen geen probleem?

 Opleidingseisen

 Opleidingseisen

 Opleidingseisen

MBO 4 Onderwijsassistent (je hebt een pre als je de pabo wilt volgen)

 Dagen

HBO Logopedie

Pabo-diploma

 Dagen

 Dagen

Minimaal drie dagen beschikbaar

Minimaal twee dagen beschikbaar

ORTHOPEDAGOOG

SPELTHERAPEUT

Minimaal twee dagen beschikbaar

MOTORISCHE REMEDIAL TEACHER

Heb jij ervaring met basisschoolleerlingen?
Heb je kennis van de sociale problematiek in Rotterdam?
Kun je een leerling binnen het spel verrijken in zijn ontwikkeling?
Ben je in staat de gestagneerde ontwikkeling weer op gang te
brengen? Dan gaan we graag met je in gesprek.

Zie jij de mogelijkheden van een kind?
Ga je graag een uitdaging aan?
Heb je ervaring met de leerlingen in de basisschoolleeftijd?
Kun je gedrag benoemen?
Ben je in staat om de leerling inzicht te geven in zijn gedrag?

Kun jij leerlingen die minder vaardig bewegen plezier laten krijgen
of laten behouden in spelen en bewegen? Weet jij bij leerlingen
bewegingsmotivatie te ontwikkelen?
Is je kennis over methodisch bewegingsonderwijs zo breed dat je de
kennis kan overdragen aan leerkrachten?

 Opleidingseisen

 Opleidingseisen

 Opleidingseisen

Master Speltherapie

Master Orthopedagogiek

 Dagen

 Dagen

Minimaal twee dagen beschikbaar

Weet jij hoe je leerkrachten helpt om hun didactische vaardigheden
te vergroten? Hoe ze leerprocesgerichte feedback kunnen geven aan
leerlingen? Ben jij in staat de didactische kwaliteiten van leerkrachten
uit te bouwen zodat de leerlingen tot bloei kunnen komen? Weet jij
alles over een coachende rol binnen schoolteams?

 Opleidingseisen
HBO Didactisch coachen

 Dagen

 Dagen

Minimaal twee dagen beschikbaar

DIDACTISCHE COACH

KINDERCOACH

Weet je alles over motorische problemen?
Kan je kinderen weer plezier geven in spel en bewegen?
Zie je snel met welke activiteiten een kind moeite heeft?
Ben je in staat een behandelplan op te stellen gericht op het verhogen
van de vaardigheden die nodig zijn om het leren te verbeteren?
Weet je de ouders en leerkrachten te betrekken zodat iedereen een
bijdrage kan doen?

Ben jij in staat om kinderen in hun kwaliteiten te leren geloven?
Weet jij wat een wondervraag is?
Kan jij de mindset van een kind beïnvloeden en bijvoorbeeld zijn
faalangst wegnemen?
Ben je een persoon die makkelijk contact maakt met kinderen?
Dan gaan we graag met je in gesprek.

 Opleidingseisen

 Opleidingseisen

HBO Oefentherapie Cesar

Minimaal 1 dag beschikbaar

SPECIALISTEN TAAL | REKENEN | LEZEN | HOOGBEGAAFDHEID

Ben jij in staat een goed interventie programma te schrijven voor
een school of leerling?
Kan je de leerkrachten helpen vanuit jouw specialisme het onderwijs
te verbeteren?
Weet je hoe je de resultaten van leerlingen kan verhogen?

Minimaal 1 dag beschikbaar

CESARTHERAPEUT

 Dagen

Minimaal twee dagen beschikbaar

HBO Motorische Remedial Teaching

 Opleidingseisen
Master Taal | Rekenen | Lezen | Hoogbegaafdheid

 Dagen
Minimaal twee dagen beschikbaar

HBO Kindercoach

 Dagen
Minimaal 1 dag beschikbaar

MEDEWERKERS OPGELET!
Wil je graag in aanmerking komen voor één van deze
vacatures en werk je al bij Kind en Onderwijs Rotterdam?
Dan bieden we iedereen de ruimte om, naast je taak in
de klas, aan deze functie invulling te geven.
Solliciteren?
Sanne Kamphuisen, hoofd HRM
solliciteren@kindenonderwijsrotterdam.nl

Vacaturekrant 2021-2022
De quote hiernaast stond in de afstudeerscriptie van
Amaranta Sterkman. Het was haar motto tegen faalangst.
Haar rijbewijs halen, vindt ze het moeilijkste wat ze ooit
heeft moeten doen. Inmiddels is ze een volleerd
chauffeur en is ze blij dat ze heeft doorgezet.

Amaranta
Sterkman

‘Vroeger wilde ik archeoloog worden, daarna verloskundige omdat
ik kinderen zo leuk vond. Uiteindelijk heb ik gekozen voor het
onderwijs. Dat is niet heel toevallig aangezien mijn beide ouders
ook in het onderwijs werken. Zij hebben me altijd voorgehouden:
“Doe wat je zelf wilt doen.” Daarom heb ik in eerste instantie
gekozen voor de studie Cultuurwetenschappen. Hier kon ik niet veel
kanten mee op, maar ik vond het gewoon erg leuk om te doen.

Ik heb het nog nooit gedaan,
dus ik denk dat ik het wel kan

Wat mij drijft als groepsleerkracht van jaar 1/2 is om kinderen een
veilig gevoel te willen geven. Elk kind vraagt wat anders van je. Een
goede sfeer maak je samen met de kinderen. Plezier staat voorop,
daarna komen de leerdoelen. Ik smelt als ze zeggen na het weekend:
“Ik heb je echt gemist. Ik hou van je, juf.”
Mijn favoriete plek is het midden van de klas, op ooghoogte voor de
kinderen. Mijn visie op leren is dat het niet zenden is, maar
interactief, bewegend, creatief en in groepsverband plaatsvindt.
Het is eigenlijk dezelfde kennis op allerlei manieren verwerken.
Zelf leer ik het beste door samen te vatten, op te schrijven en dan
te bespreken. Leren staat voor mij ook voor emancipatie.
Zelf ben ik niet goed in bèta-vakken. Wiskunde was niet mijn ding.
Maar toen ik een andere docent kreeg die de tijd nam en een
positieve benadering had, kwam ik tot m’n recht. Dat was een fijne
docent die me niet het gevoel gaf dat ik faalde. Nu werk ik op een
fijne school. Hij ziet er goed uit, hij is netjes en gezellig en we bieden
hier kwalitatief goed onderwijs. Ik zou graag nog eens de pabo met
cultuur willen combineren. Misschien is cultuurcoördinator in het
basisonderwijs in de toekomst wel iets voor mij.’

Vacature

Vacatures

ERVAREN LEERKRACHT
DIE BEWUST KIEST VOOR GEEN
VASTE GROEP
1,0 fte

De school kenmerkt zich door een leuk, hardwerkend en
enthousiast team. Respect en vertrouwen zijn de basis voor een
fijn (werk)klimaat. Iedereen heeft zijn eigen rol binnen het team,
wij waarderen en erkennen verschillen en zetten eenieders
kwaliteiten in om te komen tot een evenwichtig en sterk team.

Wie zijn wij?
De Stelberg is een christelijke basisschool in Prinsenland.
De Stelberg is meer dan een gebouw, het is een plek waar
kinderen en collega’s met plezier naar toe komen.
Ons doel is om iedere leerling de ruimte te geven om zijn of haar
eigen talenten te ontwikkelen. Naast de focus op kennisvergaring
richten wij ons daarom ook op de persoonlijkheidsvorming van
ieder kind. We leren de kinderen samenwerken en samenleven om,
conform onze christelijke visie, verbondenheid tussen de leerlingen
tot stand te brengen.
Wij zijn warm en betrokken bij onze leerlingen en elkaar en
werken nauw samen met de ouders. Wij staan voor samenwerking
en eigenaarschap. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind kan
groeien tijdens zijn basisschoolcarrière en vol zelfvertrouwen het
voortgezet onderwijs in kan.

Wat heb
ik vandaag
weer
geleerd?

L10

Wie zoeken wij?
 Meerdere keren per week een andere groep vind je een
uitdaging;
 Flexibiliteit, collegiaal, geduld en doorzettingsvermogen zijn
woorden die bij jou passen;
 Je bent altijd op zoek naar hoe jij kan zorgen voor verbetering in
de ontwikkeling van het kind;
 Problemen zijn er om opgelost te worden en deze benader je
met humor;
 Een fijne leeromgeving voor de kinderen vind je belangrijk;
 Je bent breed inzetbaar in onder- en bovenbouw.

Wie zijn wij?
Wij zijn Integraal Kind Centrum (IKC) De Buskes. Wij bieden onderwijs en
opvang voor kinderen van 0-12 jaar in de Rotterdamse wijk Zevenkamp.
Ons beleid is gebaseerd op de pijlers: respect, verantwoordelijkheid en
veiligheid. Wij typeren onszelf als ontmoetingsschool met een wijkfunctie: een school met ruimte voor leerlingen met verschillende
culturen en geloofsopvattingen.
Ons team bestaat uit expertgroepen (rekenen, taal, didactiek, ICT, W&T,
HB-onderwijs en gedrag). Van hieruit stemmen wij ons onderwijs af
op de leerbehoeften van onze leerlingen. Dit doen wij met innovatieve
leermiddelen, waarbij aandacht is voor het ontwikkelen van hun
zelfreflectie en eigenaarschap. Onze schoolbrede aanpak op gedrag
Schoolwide Positive Behaviour Support (SWPBS) ondersteunt dit.
Hij geeft onze kinderen een goede basis om zich in een positieve
omgeving te ontwikkelen.

LEERKRACHT MIDDENBOUW
LEERKRACHT ONDERBOUW
0,3625 fte
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Wie zoeken wij?
 Jonge kinderen wil je graag verder helpen in hun ontwikkeling;
 Je bent altijd op zoek naar hoe jij kan zorgen voor verbetering in
de ontwikkeling van het jonge kind;
 Problemen zijn er om opgelost te worden en deze benader je
met humor;
 Een fijne speel- en leeromgeving voor de kinderen vind je
belangrijk;
 De visie op het kleuteronderwijs is in ontwikkeling, je wilt graag
helpen om deze verder uit te bouwen.

Wat bieden wij?
 Geweldige kinderen en betrokken ouders;
 Coaching en begeleiding door o.a. onze didactische coaches,
zodat je optimaal kunt ontwikkelen;
 Een team waar je op kunt bouwen;
 De feestdagen organiseer je nooit zelf, wij hebben een
evenementencoördinator;
 Eigen vakspecialisten bewegingsonderwijs;
 Je kunt fulltime werken, maar een parttimebaan is een
bespreekbare optie.

Meer informatie
Simone Treffers, directeur
s.treffers@kindenonderwijsrotterdam.nl
Website destelberg.nl

1,0 fte
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Welke kennis heb jij?
 Het werken met cruciale leerdoelen geeft je handvatten om het
beste uit elke leerling te halen;
 Denken in kansen en mogelijkheden is je tweede natuur;
 Onderwijs waarbij het naast kennisoverdracht ook zeker draait om
het aanleren van vaardigheden en zelfredzaamheid heeft jouw
voorkeur;
 Elke dag opnieuw begroet je onze kinderen met een stralende lach
en zie je hun talenten en behoefte;
 De samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs is voor
jou een uitdaging en een bewuste keuze;
Wat bieden wij?
 Een energiek, open en betrokken team dat graag samen de handen
uit de mouwen steekt;
 We stellen samen doelen op;
 De kans om jezelf te professionaliseren en je kennis te delen in
het team;
 We hebben specialisten op het gebied van taal, rekenen, gedrag,
didactiek, ICT, W&T en een vakleerkracht gym;
 Ouders zijn belangrijk in onze school;
 Een kindcentrum waar we opvang en onderwijs bieden die volledig
op elkaar afgestemd zijn en waar een hybride team ontstaat door
slimmer te organiseren.
Ben jij de leerkracht die geniet van de positieve ontwikkeling van de
kinderen en denkt in kansen en mogelijkheden? Dan zijn wij op zoek
naar jou!
Meer informatie
Debby Schefers, directeur
d.schefers@kindenonderwijsrotterdam.nl
Website jjbuskesschool.nl

Kind en Onderwijs Rotterdam

Vacatures

Vacatures

Wie zijn wij?
CBS Mozaïek is een moderne basisschool in een gerenoveerd gebouw
in het Nieuwe Westen, de grootste wijk in Rotterdam Delfshaven.
De school staat midden in de wijk en fungeert, door het open schoolplein, als een buurtschool waarbij de betrokkenheid bij de wijk groot
is. Wij beschikken over veel ruimte met een afgeschermd kleuterplein
aan de achterzijde van het gebouw.
Naast de gewone klaslokalen voor elke groep hebben wij ook een
apart muzieklokaal en een modern technieklokaal. Onze school is
middelgroot, waardoor er veel aandacht kan zijn voor de leerlingen.
Er zijn drie peutergroepen, twee groepen 1/2, gevolgd door de
groepen 3 tot en met 8. De school richt zich op de brede ontwikkeling van de leerlingen, waarbij er naast een kwalitatief goed cognitief
aanbod ook ruimte is voor talentontwikkeling.

LEERKRACHT
MIDDENBOUW-BOVENBOUW
0,5750 fte
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Welke kennis en vaardigheden heb jij?
 Je hebt enthousiasme voor de kinderen van groep 3 t/m 8;
 Doelgericht werk je aan opbrengsten;
 Samenwerken met collega’s vind je erg belangrijk;
 Het EDI-model is je bekend je bent bereid ermee te leren werken;
 Verbonden voelen met onze school en dit ook uitstralen naar
buiten toe.

LEERKRACHT MIDDENBOUW
Met interesse voor techniek en plusklas

0,4250 fte
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Welke kennis heb jij?
 Je hebt enthousiasme voor de kinderen van groep 3 t/m 8;
 Je werkt doelgericht aan opbrengsten;
 Samenwerken met collega’s vind je erg belangrijk;
 Werken met pluskinderen is je vertrouwd of wil je leren;
 Technieklessen geven heeft je interesse of je bent bereid om
je hierin te verdiepen;
 Je voelt je verbonden met onze school en straalt dit ook uit naar
buiten toe.
Wat bieden wij?
 Een enthousiast en ondernemend team waar je een warm welkom
krijgt door kanjers van collega’s;
 Ondersteuning van een duo-collega;
 Scholing opdat jij je blijft ontwikkelen;
 Je kunt fulltime werken tot aan de herfstvakantie.
Meer informatie
Petra van Schelven, directeur
p.vanschelven@kindenonderwijsrotterdam.nl
Website cbsmozaiek.nl

Wie zijn wij?
Met zowel reguliere- als sbo-groepen in één gebouw werken
wij als één team, binnen één organisatie aan de toekomst van
kinderen. Voor de inrichting van ons onderwijs hebben wij een
innoverend concept ontworpen in de afgelopen jaren.
De vakgebieden rekenen, taal en communicatie, wetenschap
en techniek, digitale vaardigheden, Engels, muziek en bewegen,
worden aangeboden door specialisten in ateliers tijdens de
ochtenduren. Daarna worden de wereldoriëntatie vakken door
de groepsleerkrachten geïntegreerd aangeboden in betekenisvolle thema’s. We volgen de leerlingen door middel van een
digitaal portfolio, waarin de leerlijnen in domeinen en doelen
zijn uitgewerkt.

LEERKRACHT EN REKENSPECIALIST
MIDDEN-BOVENBOUW
1,0 fte
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Hoe zet jij je innovatie kracht in?
 De samenwerking tussen SBO en regulier basisonderwijs zie je
als een mooie vorm van passend onderwijs;
 Onderwijs waarbij het naast kennisoverdracht ook zeker draait
om de softskills heeft jouw voorkeur;
 Het rekenonderwijs ontwerpen en vormgeven voor diverse
groepen zonder gebruik te maken van een methode is voor jou
een uitdaging;
 Verantwoordelijkheid delen met anderen voor een grotere groep
kinderen zie jij als een meerwaarde voor de kwaliteit van het
onderwijs;
 Creativiteit inzetten om betekenisvolle thema’s vorm te geven
heeft jouw interesse;
 Bovendien wil jij echt het verschil maken voor kinderen die op
groeien in een wijk vol uitdagingen, waarbij hoge verwachtingen
de sleutel zijn tot succes.

Wat bieden wij?
 Een enthousiast team, dat samen met jou het onderwijs wil
vernieuwen;
 Een gedeelde verantwoordelijkheid voor een grotere groep
kinderen met een team vol specialisten;
 De mogelijkheid om te ontwikkelen en te groeien, waarbij
we de kwaliteiten en talenten zien in alle medewerkers;
 Een school in een fijne wijk, waar door diverse partijen wordt
samengewerkt om diverse uitdagingen aan te gaan;
 Een fijne sfeer binnen een team waar diversiteit als kracht
wordt gezien;
 De mogelijkheid om, zonder belemmerd te worden door
diverse methoden, het onderwijs vorm te geven;
 Een fulltime baan als groepsleerkracht voor groep 6 en
rekenspecialist voor groep 4 t/m 6;
 Diverse ruimten in het gebouw die het mogelijk maken om
onderwijs op een andere manier vorm te geven, zoals een
daktuin, een keuken en een technieklokaal.

Wie zijn wij?
Met zowel reguliere- als sbo-groepen in één gebouw werken wij
als één team, binnen één organisatie aan de toekomst van kinderen.
De leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zijn geplaatst
in zogenaamde X-groepen. Dit zijn kleinere groepen met max.14
leerlingen, waarin leerlingen op eigen niveau werken aan hun eigen
doelen en ontwikkeling. De vakgebieden rekenen, taal en communicatie, worden groepsdoorbroken op niveau aangeboden, waarbij het
onderwijs zo concreet mogelijk wordt aangeboden binnen betekenisvolle thema’s. Daarnaast wordt er gewerkt in praktijkgerichte ateliers
binnen de domeinen zorg, natuur en techniek.
We volgen de leerlingen door middel van een digitaal portfolio,
waarin de leerlijnen in domeinen en doelen zijn uitgewerkt.

SBO-LEERKRACHT BOVENBOUW
1,0 fte
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Hoe zet jij je kennis en ervaring in?
 De samenwerking tussen SBO en regulier basisonderwijs zie je als
een mooie vorm van passend onderwijs;
 Binnen ons innoverend kindcentrum wil jij je steentje bijdragen aan
het vormgeven van ons concept;
 Onderwijs waarbij het naast kennisoverdracht ook zeker draait om
de soft skills binnen praktijkgerichte ateliers heeft jouw voorkeur;
 Lessen en activiteiten ontwerpen voor leerlingen binnen hun eigen
mogelijkheden zie zij als een uitdaging;
 Verantwoordelijkheden delen met anderen, zoals collegaleerkrachten en onderwijsassistenten heeft voor jou een
meerwaarde;
 Inclusief onderwijs, waarbij binnen de groepen ook ruimte wordt
geboden aan ZML-leerlingen wekt jouw interesse;
 Bovendien wil jij echt het verschil maken voor kinderen die op
groeien in een wijk vol uitdagingen, waarbij hoge verwachtingen
de sleutel zijn tot succes.

Wat bieden wij?
 Een enthousiast team dat samen met jou het onderwijs verder wil
vernieuwen;
 De mogelijkheid om te ontwikkelen en te groeien, waarbij we de
kwaliteiten en talenten zien van alle medewerkers;
 Een school in een fijne wijk, waar diverse partijen samenwerken om
diverse uitdagingen aan te gaan;
 Een bijzondere sfeer binnen een team waar diversiteit als kracht
wordt gezien;
 De mogelijkheid om, zonder belemmerd te worden door diverse
methoden, het onderwijs vorm te geven;
 Een fulltime baan als groepsleerkracht voor groep 7 & 8 X;
 Ruimten in ons gebouw die zijn ingericht voor de praktijkvakken,
zoals een keuken, een compleet ingericht technieklokaal en een
daktuin.

Spreekt bovenstaande jou aan? Twijfel geen seconde langer,
schrijf je brief en kom langs voor een oriënterend gesprek!
Meer informatie
Loes Viset, directeur.
l.viset@kindenonderwijsrotterdam.nl
Website kcdevlinder.nl

Het lijflied van Jorian van Andel is Altijd blijven lachen van Bassie & Adriaan. Zo staat
hij in het leven, zo staat hij voor de klas. Enthousiast vertelt hij hoe hij de snelweg van
het leren heeft gevonden: Via het verkorte mbo en versneld door de pabo naar een
baan binnen Kind en Onderwijs. Hoe dan?

n
Joria
n
a
v
l
Ande

De snelweg van het leren
‘Ik volg de Albeda opleiding mbo 4 tot Onderwijsassistent en doe de variant Leerwerkplaats. Deze
opleiding biedt veel praktijk en een betere aansluiting op de theorie. Het is een samenwerking
tussen Albeda en Kind en Onderwijs Rotterdam.
Mijn studieresultaten waren zo goed dat ik de
opleiding versneld mag doen. Als stagiair voer ik
allerlei onderwijstaken uit binnen KC de Vlinder.
Ik leer veel theorie maar ook praktijk, dat is
straks een voordeel op de arbeidsmarkt.
Versneld volg ik nu mbo 4 aan het Albeda College.
Hier krijg ik de leerstof om een half jaar eerder
klaar te zijn om dan direct te kunnen starten met
Leraar Basisonderwijs (pabo) van Hogeschool
Inholland.
Als ik afgestudeerd ben, kan ik zelf voor de klas
staan. Het voordeel is dat Kind en Onderwijs
Rotterdam altijd een baan voor mij heeft.

Door hun samenwerking met Albeda is de
afspraak gemaakt dat de opleiding helemaal
wordt vergoed. Zo heb ik dubbel voordeel.
Wat er ook gebeurt altijd blijven lachen.
Nergens om getreurd altijd blijven lachen.
Verlies je soms de moed probeer dan toch te
lachen. Heus 't komt wel goed als je maar
blijft lachen.
Deze woorden zijn hem altijd tot steun, ook
op jonge leeftijd tijdens de scheiding van zijn
ouders. Hij is er snel volwassen door geworden,
maar heeft zijn positiviteit nooit verloren, mede
dankzij zijn moeder. Ik ben nog niet uitgeleerd,
hoor. Diep in mijn hart droom ik ervan om advocaat te worden en op te komen voor de rechten
van het kind. Ik wil kinderen leren zichzelf te
beschermen en zich te ontwikkelen.’

Vacaturekrant 2021-2022

Vacatures

Vacature
LEERKRACHT ONDERBOUW
1,0 fte

Wie zijn wij?
In de wijk Oude Noorden in Rotterdam bevindt zich de Prinses
Julianaschool. Wij zijn een multiculturele school en een goede
afspiegeling van de buurt waarin wij staan.
Het is belangrijk voor ons dat alle leerlingen respectvol met elkaar
en elkaars levensopvattingen omgaan. In ons onderwijs zetten
wij in op maximale zorg voor elke leerling en bieden wij een veilige
leeromgeving waarin saamhorigheid en geborgenheid vanzelfsprekend zijn.
De individuele leerling staat bij ons dan ook centraal en iedereen
wordt zo goed mogelijk begeleid om al zijn talenten tot ontwikkeling
te laten komen. Er is plek voor het eigen karakter van de leerling.
Daarom vinden wij het belangrijk dat alle leerlingen lekker in hun
vel zitten en zich ook op sociaal gebied optimaal ontwikkelen.
Zo kunnen ze later hun steentje bijdragen aan de maatschappij.
Website prjuliana.nl
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Welke kennis heb jij?
 Je hebt enthousiasme voor het jonge kind;
 Thematisch werken spreekt je aan als onderwijsvorm;
 Samenwerken met collega’s vindt je erg belangrijk;
 Werken volgens het EDI-model ben je bereid te leren of je bent er
al vertrouwd mee;
 Je voelt je verbonden met de school en straalt dit ook uit;
 Bouwen en meedenken over de inrichting van het onderwijs in de
onderbouw lijkt je een geweldige uitdaging.
Wat bieden wij?
 Een gezellig en professioneel team dat altijd voor elkaar klaarstaat;
 Via (de) bordsessies stellen we samen werkdoelen op;
 Een school in hartje van Rotterdam;
 Ondersteuning door een onderwijsassistent en een duocollega;
 Cursussen en trainingen, opdat jij je blijft ontwikkelen;
 Je kunt fulltime werken, maar een parttimebaan is een
bespreekbare optie;
 En... last but not least, lieve kleuters die op jou staan te wachten.

Wie zijn wij?
Integraal Kind Centrum Cornelis Haak biedt onderwijs en opvang
voor kinderen van 0 tot 13 jaar in Rotterdam Oosterflank.
We werken vanuit de christelijke identiteit waarbij ruimte is voor
andere culturen en geloofsovertuigingen. Wij bieden goed onderwijs door het inzetten van coöperatieve werkvormen en digitale
leermiddelen. Daarnaast is het voor kinderen, ouders en teamleden
veilig en sociaal. Zo werken we met de Kanjertraining en bieden we
de kinderen wekelijks een mind-dojo aan: een mix van karate,
meditatie, stoeien en mindset. Onze kinderen worden stevige
Rotterdamse wereldburgers, waarop we (ook in de toekomst)
trots kunnen zijn.

Spreek dit jou aan? Dan zoeken we jou. Reageer snel met een
motivatiebrief.

LEERKRACHT ONDERBOUW

Meer informatie
Hannah Veux, directeur
h.veux@kindenonderwijsrotterdam.nl

0,575 fte
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LEERKRACHT BOVENBOUW

Vacature

1,0 fte
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DIRECTEUR
minimaal 4 dagen

Christelijke Basisschool Overschie

DE REGENBOOG
Wie zijn wij?
CBS De Regenboog in Overschie is een kleinschalige buurtschool
met een open christelijke identiteit. Een school waar iedereen elkaar
kent en waar we werken aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs
voor al onze kinderen. Ook spelen moderne middelen en digitale
media hierin een grote rol. Daarnaast besteden wij veel aandacht
aan expressieve vakken en aan culturele activiteiten. Zo halen wij het
optimale uit ieder kind en worden talenten gezien en gewaardeerd.
Ons team is gevarieerd en bestaat uit zowel mannen als vrouwen,
starters en vakbekwame leerkrachten. We werken samen op een
plezierige en professionele manier en zijn trots op de ouderbetrokkenheid.
Hoe dat eruit ziet? Nou zo!
https://vimeo.com/392731292

D12

Welke innovatiekracht heb jij?
 Je bent in staat onderwijskundige vernieuwingen door te voeren;
 Ontwikkelingskansen voor de school zie je en kun je omzetten in
beleid;
 In je rol van directeur weet je gebruik te maken van de kracht van
het team en de ouders;
 Het krachtenspel rondom de functie van directeur is je niet vreemd;
 De veranderingen in het onderwijs zie je als kansen;
 Je kent het primair onderwijs vanuit eerdere functies en hebt bij
voorkeur lesgevende ervaring;
 De visie van school past bij de wijze waarop je invulling wilt geven
aan de functie directeur;
 Je bent communicatief vaardig en hebt een vlotte persoonlijkheid
die ons team prettig aanstuurt en aanvult.
Van ons kan je verwachten?
 Een enthousiast en veranderingsgezind team;
 Een team dat meedenkt en uitdaagt om te komen tot goed
onderwijs;
 Samenwerking in een groot directienetwerk binnen onze stichting.
Meer informatie
Ronald Blikman, directeur a.i.
r.blikman@kindenonderwijsrotterdam.nl

Samen zijn wij CBS De Regenboog!

Sanne Kamphuisen, hoofd HRM
s.kamphuisen@kindenonderwijsrotterdam.nl

Website regenboogoverschie.nl

Vacature
LEERKRACHT BOVENBOUW
0,575 fte

Wie zijn wij?
De Fontein is een bruisende buurtschool in het Oude Noorden van
Rotterdam. Als christelijke ontmoetingsschool vormen wij een
afspiegeling van de wijk met een veelkleurige samenstelling.
Op De Fontein gaan leren en innoveren hand in hand met een breed
vormend aanbod. De leerkrachten weten goed in te spelen op de
verschillende onderwijsbehoeften en talenten van onze leerlingen.
Daarbij streven we naar een goede balans tussen het aanleren van
kennis, het begeleiden van de sociaal-emotionele ontwikkeling en
het stimuleren van de creativiteit. Hierbij is ons motto: samen leren,
samen groeien.
We zijn met samenwerkingspartner KindeRdam op weg naar een IKC.
Als een Lekker Fit! school beschikken we over een inpandige gymzaal
met een eigen vakdocent. Ook bieden we onze leerlingen muziekles
door gediplomeerde docenten vanuit het programma Ieder kind een
instrument.
Naast Engels in alle groepen krijgen de kinderen les van een vakdocent Natuur, Wetenschap en Techniek. De Fontein kent een actieve
inbreng van ouders via het Ouderinitiatief en de stichting Vrienden
van De Fontein. Via ‘De Fontein na school’ krijgen de kinderen een
naschools aanbod.
Website de-fontein.net

wo, do & vr

Welke innovatiekracht heb jij?
 Je bent creatief, innovatief, enthousiast en je hebt gevoel voor
humor;
 Een brede vorming en ontwikkeling van kinderen spreekt je aan;
 Je hebt oog voor de pedagogisch-didactische behoeften van
leerlingen;
 Via differentiatie en individualisatie bereik je elk kind op elk
niveau;
 Onderzoeksmatig (leren) werken met opbrengsten zie je als een
uitdaging;
 Snel kunnen schakelen, improvisatietalent en een
‘hands-on’-mentaliteit.
Wat bieden wij?
 Een warm en energiek team waarin iedereen voor elkaar
klaarstaat;
 Een innovatieve leeromgeving met ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling;
 Deelname aan kwaliteitsgroepen met een passend
(bij)scholingsaanbod;
 Een verbetercultuur met als ambitie een ‘goed’ oordeel van de
inspectie;
 Een klassiek schoolgebouw met een groen binnenspeelplein;
 Een werkplek die goed te bereiken is met het openbaar vervoer.
Meer informatie
Anne Schipper, directeur
a.schipper@kindenonderwijsrotterdam.nl

Welke kennis heb jij of kom je halen?
 Je hebt (bijna) een onderwijsbevoegdheid;
 Je beschikt over de juiste pedagogische en didactische
vaardigheden;
 Differentiëren gaat je goed af;
 Je staat achter ons motto ‘Spelen, leren, groeien….samen’;
 Het waarborgen en verder verbeteren van de kwaliteit van
de school past bij jou;
 Samen zijn we open, eerlijk, nieuwsgierig en communicatief
vaardig;
 Een beetje flexibiliteit is fijn voor ons allemaal.

Wat bieden wij?
Goed onderwijs
 Ons team wil vooruit met uitdagend onderwijs en digitale
leermiddelen voor onze kinderen;
 We blijven in beweging met verschillende specialisten en met
ruimte voor ontwikkeling en groei;
 Mogelijkheden tot coaching en begeleiding;
 Er is ruimte voor (na)scholing;
 Dit is jouw kans om je te ontwikkelen op het gebied van:
• coöperatieve werkvormen;
• bordsessies;
• Kanjertraining.
Veilig en sociaal klimaat
 Iedereen komt en gaat met plezier, niet alleen de kinderen,
maar ook ons team;
 Het draait om vertrouwen, in jezelf en in elkaar.
Alles onder één dak
 Opvang, onderwijs en meer van 0 tot 13 jaar in een prachtig
gebouw met een nieuw schoolplein!
 Moet je zelf nog groeien en heb je voldoende in huis?
Groei dan met ons mee. Neem ook een kijkje op onze website.

Meer informatie
Robert Liefhebber, directeur
r.liefhebber@kindenonderwijsrotterdam.nl
Website ikc-cornelishaak.nl

Kind en Onderwijs Rotterdam

Vacature

Vacature
Welke innovatie kracht heb jij?
 Meedenken en ‘bouwen aan’ past bij jou;
 Leerdoelen kun jij vertalen naar een passende activiteit;
 Je hebt interesse in kunst, wetenschap, natuur of techniek;
 De samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs is
voor jou een uitdaging en een bewuste keuze;
 Spelenderwijs leren vind je belangrijk en dit zet jij op
verschillende manieren in.
Wie zijn wij?
De Lis is een IKC van Kind en Onderwijs Rotterdam in samenwerking
met KindeRdam. Wij zitten in een prachtig, klassiek pand in het
dynamische en trendy Liskwartier. Wij zijn kleurrijk vanuit christelijke
waarden en omarmen de culturele diversiteit om ons heen.
We hebben respect voor de ander en doen ons best om een ‘goede
buur’ te zijn. Door een breed lesaanbod, het werken aan sociale
vaardigheden en door het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden,
maken wij kinderen sterk voor de maatschappij van nu.
Wij zijn bezig met?
Wij willen van de Lis een begrip maken binnen de wijk. Dit doen
wij door kwalitatief goed onderwijs te bieden vanuit een breed
lesaanbod met de focus op kunst, wetenschap, natuur en techniek.
Ons kindcentrum groeit in het gebouw en de wijk. De handen moeten
dus letterlijk en figuurlijk uit de mouwen. Sluit jij je bij ons aan om
mee te bouwen?

Ben jij de leerkracht die graag op verschillende manieren kinderen
wil helpen leren, die hiervoor binnen en buiten mogelijkheden ziet,
dan zijn wij op zoek naar jou!
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Website de-lis.nl

Ken jij leerkrachten die
durven te leren en innoveren?
Deel je vacaturekrant!
Vacatures

 Een divers team dat bewuste keuzes maakt om de werkdruk
hanteerbaar te houden;
 Een nieuw schoolgebouw met ruimte om mee te denken over
de inrichting hiervan.

Wie zijn wij?
Op 1 augustus jl. is de van Asch van Wijckschool verder gegaan als
integraal kindcentrum. Onze visie staat op hoofdlijnen vast, maar
deze vraagt om een concrete uitwerking. Wij bieden jou de unieke
mogelijkheid om mee te bouwen aan dit nieuwe kindcentrum!

LEERKRACHT MIDDENBOUW
1,0 fte
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Welke kennis heb jij?
 Leren weet je zichtbaar te maken voor de kinderen en de ouders;
 Je hebt ervaring met ‘Teach Like a Champion’ of wilt deze
ervaring graag opdoen;
 In je onderwijsaanbod weet je keuzes te maken en je hebt een
duidelijke instructiestijl;
 Met je gedrevenheid en doorzettingsvermogen haal je iedere
dag het beste uit de kinderen;
 Jouw didactische- en pedagogische kwaliteiten maken het
verschil voor de kinderen in het Oude Westen;
 Ambitieus ben je in het stellen van doelen met je groep en de
bijdrage die je levert aan de ontwikkeling van de nieuwe
organisatie;
 Heb je kennis van opvattingen over verschillen in culturele
achtergronden
Wat bieden wij?
 Een uitdagende leer- en werkomgeving omgeving waarbij
afstemming plaatsvindt tussen onderwijs en opvang en waar er
ruimte is voor leren, ontspanning en ontwikkeling;
 Een basisschool en kinderopvang in een kindcentrum waarin
gewerkt wordt met een doorgaande lijn van 0 - 13 jaar;
 Een organisatie waarin we met elkaar een professionele
leergemeenschap vormen. Leren met en van elkaar staat
hierbij centraal;

LEERKRACHT ONDERBOUW
0,5425 - 0,7875 fte

LEERKRACHT BOVENBOUW
0,7875 fte
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Welke leerervaring wil je inzetten?
 Raak jij geïnspireerd door kinderen die buiten de lijntjes kleuren?
 Kun jij betere lessen ontwerpen dan methodeschrijvers?
 Heb jij voldoende lef om te denken vanuit doelen?
 (Onder)zoek jij samen met de leerlingen de plek der moeite?
 Post-HBO, HB of ECHA;
 Vind jij ook dat (in de brainstormfase) geen vraag te gek is?
Dan ben je bij Quadratum op het juiste adres!

Meer informatie
Leontine van der Wel, directeur
l.vdwel@kindenonderwijsrotterdam.nl

LEERKRACHT ONDERBOUW
1,0 fte

Wat bieden wij?
 Een energiek, betrokken team dat graag samen de handen
uit de mouwen steekt;
 Via de bordsessies is ons overleg doelgericht en efficiënt;
 We hebben specialisten op het gebied van meerbegaafdheid en
interne cultuureducatie;
 Betrokken ouders die meedenken en meewerken rondom
thema’s en vieringen;
 Je kunt fulltime werken, maar een parttimebaan is een
bespreekbare optie;
 Een kinderraad die met trots meedenkt en werkt om de Lis
nog beter te maken;
 Een prachtig, klassiek pand met een eigen theater.

Wie zijn wij?
Quadratum is een basisschool in Rotterdam-Noord voor hoogbegaafde kinderen uit de hele regio die onderdeel is van Kindcentrum
Talma. Gespecialiseerde leerkrachten geven les aan groep 3 t/m 8.
Dankzij onze kleine groepen hebben we ruimte voor maatwerk,
persoonlijke aandacht en een creatieve invulling van de lessen.
Ons team gelooft in ontwerpend leren. We leren onze leerlingen
m.b.v. executieve vaardigheden over een brug te lopen terwijl hij nog
in aanbouw is. We genieten ervan om beredeneerd af te wijken van
de gebaande paden als dat beter is voor de sociaal-emotionele of
cognitieve ontwikkeling van het kind. We vinden het belangrijk dat
elk kind op Quadratum in een warme, veilige omgeving tot bloei kan
komen en de talenten verder uitbouwt.
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We vinden het belangrijk dat jij
 Met professionele compassie je inleeft in de wereld van
hoogbegaafde kinderen;
 Jouw creativiteit en grote inzet toont opdat kinderen boven
zichzelf uitstijgen;
 Trots bent op de kinderen als ze hun briljante mislukkingen
met jou durven delen;
 Als pedagoochelaar meedenkt over ons HB-concept waar
autonomie, competentie en vooral relatie voorwaarden zijn
voor een succesvolle dag;
 In het bezit bent van of bereid bent tot het volgen van de
opleiding ECHA-specialist;
 In staat bent met jouw gespecialiseerde kennis als kartrekker
in ons team en als ambassadeur binnen de regio op te treden.

Wat bieden wij?
 Een team dat jou ondersteunt waar het moet en vanuit
vertrouwen ruimte geeft waar het kan;
 Korte inhoudelijke vergaderingen met een grote inbreng vanuit
de leerteams;
 Een groen-blauw schoolpleinproject waar jij samen met de
kinderen een bijdrage aan mag leveren;
 Zeer betrokken en bevlogen ouders die samen met jou zoeken
naar de beste aanpak voor hun kind;
 ‘Positive Discipline’ als breedgedragen visie.
Ben je nieuwsgierig geworden? Bekijk dan onze website eens.
Meer informatie
Bert Wierenga, directeur
b.wierenga@kindenonderwijsrotterdam.nl
Website quadratum.org

Welke talenten heb jij?
 Jij beschikt over excellente interactievaardigheden met jonge
kinderen;
 Je bent in staat om via verschillende vormen van spel de
cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
te bevorderen;
 Je bent in staat om zelfregulering bij kinderen te bevorderen;
 Je kunt de eigen interesses en initiatieven van kinderen
combineren met doelgerichte ontwikkelingsstimulering;
 Je beschikt over een gevarieerd didactisch repertoire;
 Je hebt gevoel voor en kennis van opvattingen die te maken
hebben met verschillen in culturele achtergronden;
 Je weet nieuwe ouders aan het kindcentrum te binden.
Wat bieden wij?
 Een uitdagende leer- en werkomgeving waarbij afstemming
plaatsvindt tussen onderwijs en opvang en waar er
ruimte is voor leren, ontspanning en ontwikkeling.
 Een basisschool en kinderopvang in een kindcentrum waarin
gewerkt wordt met een doorgaande lijn van 0 - 13 jaar.
 Een organisatie waarin we met elkaar een professionele
leergemeenschap vormen. Leren met en van elkaar staat
hierbij centraal.
 Een divers team dat bewuste keuzes maakt om de werkdruk
hanteerbaar te houden.
Meer informatie
Maarten Neomagus, directeur
m.neomagnus@kindenonderwijsrotterdam.nl
Website aschvanwijck.nl

Scan de QR-code voor
de vacatures van Kind en
Onderwijs Rotterdam
Hier vind je ook de vacatures voor
het Nationaal Programma Onderwijs

Vacaturekrant 2021-2022

Vacatures
LEERKRACHT MIDDEN/BOVENBOUW
1,0 fte
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Welke kennis heb jij?
Ben jij op zoek naar een nieuwe en fijne werkplek voor 5 dagen
per week? Waarin je als leerkracht je leerlingen niet alleen kennis
en vaardigheden laat opdoen, maar ze ook leert hoe je het beste
kunt leren en hoe je plezier in het leven krijgt en houdt?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wie zijn wij?
Het Spectrum is een christelijke basisschool in Rotterdam Nesselande.
Met Kindcentrum De Kunstenmakers vormt Het Spectrum een
Integraal Kind Centrum. In ons IKC worden kinderen in de leeftijd van
0 tot en met 12 jaar opgevangen voor, onder en na schooltijd.
Wij bieden onze leerlingen uitdagend onderwijs waarin zij gestimuleerd worden om alle kansen te benutten die ze aangereikt krijgen.
Ons doel is om de leerlingen eigenaarschap te geven over hun
leerproces en om zoveel mogelijk ruimte te laten aan het individuele
kind. Ons team is sterk betrokken bij alle leerlingen en begeleidt hen
in hun leerproces. Wij zijn er om de leerlingen vertrouwen te geven
in hun eigen kunnen, zelfstandigheid en verwondering te stimuleren
en om te motiveren als het even tegenzit.
Als team inspireren wij elkaar en vinden wij het belangrijk om verder
te ontwikkelen en te specialiseren. Op deze manier worden wij elke
dag ‘samen een beetje beter’. Voor onze basisschool met het
predicaat ‘Excellente School’ zoeken wij een enthousiaste collega.
Je komt te werken in een gezellig, gemotiveerd en professioneel
team dat samenwerkt én samen viert.
Onze school staat bekend om zijn kindvriendelijke buurt met diverse
faciliteiten zoals een strand, skatepark en boulevard.

LEERKRACHT ONDERBOUW (GROEP 1/2)

Onze ideale leerkracht:
 Beschikt over een onderwijsbevoegdheid;
 Heeft een passie voor het werken met deze doelgroep;
 Kan goed overweg met digitale leermiddelen;
 Is enthousiast, flexibel en daadkrachtig;
 Is proactief en kan goed differentiëren;
 Heeft een positieve kijk op (de kansen van) leerlingen;
 Is open en communicatief vaardig;
 Kan niet wachten om samen te werken met ons team!
Wat bieden we jou?
 Goede begeleiding, een team dat samenwerkt en met en
van elkaar leert;
 Als nieuwe collega krijg je een ervaren maatje dat jou op
weg helpt;
 Een goed pedagogisch klimaat waar we met het team,
kinderen en ouders zorg voor dragen;
 Groepen per leerjaar, geen combinatieklassen;
 Gymlessen gegeven door vakleerkrachten;
 Een professioneel en gemotiveerd team in een modern
schoolgebouw;
 Specialisten en kwaliteitsgroepen voor verschillende
vakgebieden, waarmee je samen het onderwijs vormgeeft;
 De kans om je binnen onze school verder te ontwikkelen
en je talenten optimaal in te zetten;
 Een school waar je écht gezien wordt en waar aandacht is
voor elkaar!

Durf te leren en innoveren!

1,0 fte
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Welke kennis heb jij?
Onze ideale kleuterleerkracht:
 Beschikt over een onderwijsbevoegdheid;
 Heeft een passie voor het werken met onze jongste doelgroep;
 Houdt ervan om thematisch te werken en stimuleert het werken
in hoeken;
 Kan goed differentiëren;
 Is enthousiast, flexibel en daadkrachtig;
 Heeft een positieve kijk op (de kansen van) leerlingen;
 Is open en communicatief vaardig;
 Kan niet wachten om samen te werken met onze teamleden!
Wat bieden we jou?
 Enthousiaste en leergierige kinderen die met jou willen starten;
 Goede begeleiding, een team dat samenwerkt en met en van
elkaar leert;
 Als nieuwe collega krijg je een ervaren maatje dat jou op weg
helpt en werk je samen met een ervaren onderbouwteam met
meerdere jonge kind specialisten.
 Een goed pedagogisch klimaat waar we met het team,
de kinderen en de ouders zorg voor dragen;
 Groepen per leerjaar, geen combinatieklassen;
 Gym- en theaterlessen gegeven door vakleerkrachten;
 Een gestructureerde en rijke werkomgeving;
 Een professioneel en gemotiveerd team in een modern
schoolgebouw;
 Specialisten en kwaliteitsgroepen voor verschillende
vakgebieden, waarmee je samen het onderwijs
vormgeeft;
 De kans om je binnen onze school verder te ontwikkelen
en je talenten optimaal in te zetten;
 Een school waar je écht gezien wordt en waar aandacht is
voor elkaar!

Meer informatie
Linda van Oosten, directeur				
l.vanoosten@kindenonderwijsrotterdam.nl
Mirjam Bakker- Schuur, adjunct-directeur		
m.bakker-schuur@kindenonderwijsrotterdam.nl
Website ikc-samenuniek.nl

Vacatures
 Een leerrijke omgeving waarin je jezelf als professional verder
kunt ontwikkelen;
 Een team dat werkt in wekelijkse doelenbordsessies van en met
elkaar leert, kennis met elkaar deelt en elkaar uitnodigt voor
collegiale consultaties;
 Het is mogelijk met L10 te solliciteren, dan kijken we samen
met jou naar de opleidingsmogelijkheden.
Wie zijn wij?
Op IKC Nova voelt ieder kind zich veilig, gezien, geborgen en
geaccepteerd. Wij staan voor een positief schoolklimaat, gericht
op de talenten en mogelijkheden van kinderen om te leren in een
uitdagende leeromgeving. Dit doen wij vanuit de christelijke identiteit. De ouder is daarbij onze partner. Kinderen van verschillende
culturen komen met plezier de school binnen. In de klas zoeken ze
hun plekje en starten met de binnenkomstopdracht.
Gedurende de dag leren ze individueel of coöperatief met hun team.
De leerkracht leidt en begeleidt dit leerproces. We hebben reguliere
groepen, sbo-groepen, een variagroep en een peutergroep.
Samen zijn we één team en leren we van elkaar.
Maak jij het verschil voor onze kinderen? Ga jij voor diversiteit?
Neem jij initiatieven? Dan zijn de kinderen van IKC Nova iets voor jou!

LEERKRACHT ONDERBOUW
0,4250 -1,0 fte
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Welke leerervaring wil je inzetten?
 Ik gebruik mijn pabo-diploma, master Gedrag en opgedane
leerervaring in jullie rijke leeromgeving vol diversiteit;
 Ik zie het als een uitdaging om les te geven aan kinderen bij
wie het leren niet allemaal vanzelf gaat;
 Het differentiëren; de verschillen zien en hiernaar handelen;
 Mijn kennis; door deze te delen en te verbreden;
 Een open, communicatief vaardig en flexibele houding;
 Invulling geven aan de christelijke identiteit binnen een
verscheidenheid aan godsdiensten, culturen en leefwijzen;
 Jullie laten zien dat ik een leerkracht ben die echt voor de
kinderen gaat, Die LEF heeft!
Wat bieden we jou?
 Een gevarieerd team in beweging met verschillende specialisten,
met plaats voor ontwikkeling en innovatie;
 Een team waarbij afspraak ook echt afspraak is;

LEERKRACHT BOVENBOUW SBO
0,4250 -1,0 fte
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Welke leerervaring wil je inzetten?
 Mijn PABO-diploma en opgedane leerervaring gebruik ik graag
in een rijke leeromgeving vol diversiteit;
 Mijn opgedane kennis binnen het speciaal basisonderwijs
pas ik toe en deel ik graag;
 Ik zie het als een uitdaging om les te geven aan kinderen bij
wie het leren niet allemaal vanzelf gaat;
 Differentiëren is voor mij de verschillen zien en hiernaar
handelen;
 Mijn kennis wil ik delen en verbreden;
 Een open, communicatief vaardige en flexibele houding;
 Ik kan invulling geven aan de christelijke identiteit binnen een
verscheidenheid aan godsdiensten, culturen en leefwijzen;
 Graag laat ik zien dat ik een leerkracht ben die echt voor de
kinderen gaat en die LEF heeft!
Wat bieden we jou?
 Een gevarieerd team in beweging met verschillende specialisten,
met ruimte voor ontwikkeling en innovatie;
 Een leerrijke omgeving waarin je jezelf als professional verder
kunt ontwikkelen;
 Een team waarbij afspraak ook echt afspraak is;
 Een team dat werkt in wekelijkse doelenbordsessies van en
met elkaar leert, kennis met elkaar deelt en elkaar uitnodigt
voor collegiale consultaties;
Durf jij een van deze uitdagingen aan?
Reageer dan snel en hopelijk wordt jij onze nieuwe collega!

INTERN BEGELEIDER
0,6375 fte
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Hoe zet jij je innovatiekracht in?
 Mijn diploma en ervaring gebruik ik graag in een rijke leeromgeving
vol diversiteit;
 Ik begeleid door te denken in kansen en mogelijkheden voor alle
kinderen en de leerkrachten;
 Vanuit een helicopterview maak ik duidelijke analyses en doe ik op
basis hiervan praktische verbetervoorstellen;
 Denken en handelen doe ik vanuit de kwaliteiten van de individuele
leerkracht, vanuit een duidelijke en coachende rol, zonder de regie
weg te halen bij de leerkracht;
 Ik bereid de uitvoering van het beleid voor, volg de ontwikkelingen
op het gebied van ondersteuning en ik houd de leerkrachten
hiervan op de hoogte;
 Mijn coachende en professionele gesprekstechnieken zet ik in
tijdens gesprekken met collega’s en ouders;
 Vanuit de kennis die je hebt opgedaan tijdens je HBO master.

Wat bieden we jou?
 Een gevarieerd team in beweging met verschillende specialisten en
met ruimte voor ontwikkeling en groei;
 Een leerrijke omgeving waarin je jezelf als professional verder kunt
ontwikkelen;
 Een team waarbij afspraak ook echt afspraak is;
 Een team dat werkt in wekelijkse doelenbordsessies van en met
elkaar leert, kennis met elkaar deelt en elkaar uitnodigt voor
collegiale consultaties;
 Een managementteam waarin we samen innoveren.

Meer informatie 		
Lisette de Roo, directeur		
l.deroo@kindenonderwijsrotterdam.nl
Sandra Berkhoudt, adjunct-directeur
s.berkhoudt@kindenonderwijsrotterdam.nl
Website ikcnova.nl
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Hoe geven we straks les in 2050?
Sibel Taslicukur is een aanstekelijke energiebron die ongelooflijk trots is op haar
school. Doordat ze gratis laptops voor haar school heeft gekregen, zit iedereen nu
op de digitale leerweg. De afgelopen tijd hebben ze op haar school met elkaar
uitgevonden hoe het onderwijs te vernieuwen.

Sibel
Taslicukur

‘Een groot compliment wil ik geven aan alle
leerkrachten en het ondersteunend personeel.
Het is mooi om te zien hoe iedereen meebeweegt en switcht tussen allerlei werkvormen
om kwalitatief goed les te geven. Ik ben enorm
benieuwd hoe we straks in 2050 lesgeven.
In dit vak moet je blijven leren. Samen met
veel collega-directeuren heb ik bijvoorbeeld
de cursus Toekomstgericht Onderwijs gevolgd.
Voor mij zijn leerkrachten het grote verschil
in het leven van kinderen. Dat is ook mijn eigen
ervaring geweest.
Met twee woorden Nederlands op zak ging ik
naar de kleuterschool. Ik was heel enthousiast,
ik zag het echt als een uitstapje. De weg van
de taal heb ik daar leren kennen. Mijn juf heeft
altijd in mij geloofd, ze heeft me nooit gewezen
op mijn taalachterstand. Zij heeft me leren
lezen. Na school pakte ik mijn poppen en deed
ik de juf na. Ik wilde háár zijn.

Van gelukkige
leraren leer je de
mooiste dingen

Ook met mijn meester uit groep 8 heb ik nog
steeds contact. Hij ontdekte weer andere
kwaliteiten bij mij. Ik heb altijd een voorsprong
gehad door goede leerkrachten. Als kind
droomde ik ervan om juf te zijn en dat ben ik
geworden. Van juf zijn heb ik me ontwikkeld
richting directie.
Leren is voor mij tweerichtingsverkeer. Het
gebeurt echt altijd en overal en met iedereen.
Groeien en ontwikkelen doe je met elkaar. We
kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen
kan iemand helpen. Er gebeurt van alles in het
leven, tel je zegeningen, kijk naar wat er wel
goed gaat. Zo sta ik in het leven en in mijn werk.
Zelf lees ik heel veel. Ik heb eerst theorie nodig,
dat is een must, daarna ga ik het ervaren. Wat
kan ik behouden en wat kan beter? Zowel via
socialmediakanalen, vakliteratuur, cursussen
als via gesprekken met collega’s hou ik mijn vak
bij. Het lerende kind heeft een leerkracht nodig
die het verschil maakt.’

Bewegen vanuit de huiskamer
Gymleerkracht Linda Koot heeft de media gehaald met haar zelfbedachte en -gemaakte
huiskamergym filmpjes. Toen haar leerlingen plots thuis zaten, hebben ze online haar tutorials
gevolgd om toch te blijven bewegen. Ze heeft zelfs TV Rijnmond op bezoek gehad, terwijl ze
nog nooit een filmpje had gemaakt.

Linda
Koot
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Leg de lat hoog… maar relativeer
Ronald Blikman heeft veel geleerd door af te kijken bij zijn collega’s en door zelf te
doen. Fouten maken is niet erg. Daarnaast leest hij veel over zijn vak. Natuurlijk is
ervaring belangrijk, maar hij wil kritisch blijven op zijn eigen functioneren. Hoe ouder
we worden, hoe meer moeite we moeten doen om een open, brede blik te behouden.
Hoe doet hij dat?
‘Ik ben bovenschools projectleider en werk op
verschillende scholen binnen Kind en Onderwijs
Rotterdam ter ondersteuning van de directie.
Dat kan gaan om de overname van een andere
school, de kwaliteitscultuur en -zorg of de
interim-directie. Het is erg afwisselend.
Onderwijs begint voor mij bij liefde voor kinderen.
Ik hou van hun onbevangenheid, het eerst doen
en dan pas nadenken. Ze zijn plooibaar en van
nature niet veroordelend of beoordelend.
Daarnaast is het werk waardevol en maatschappelijk van belang.
Je kunt altijd leren, ongeacht je functie of levensfase. Blijf open staan. Niet veranderen om het
veranderen, maar vernieuwen zodat het beter
wordt voor de kinderen in de klas. Ik waak ervoor
om niet dicht getikt te zijn en open te blijven
staan voor verandering.

Hiervóór heb ik 12 jaar als schooldirecteur
gewerkt in Amsterdam. Mijn werk kan altijd
beter. Van het beter begeleiden van leerkrachten
tot het slimmer omgaan met geld.
Ik heb de ambitie om het beste in mijn vak te
worden. Op alle vlakken wil ik het altijd weer
een stukje beter doen. Durven jezelf te zijn op
het werk is een belangrijke les die ik geleerd heb.
Ik heb een rijk sociaal leven en ik sport graag.
Daarnaast ben ik een leesfanaat. Ik prijs me
gelukkig met een goede balans tussen werk
en privé.
In je werk moet je de lat hoog kunnen leggen,
maar tegelijkertijd is het gezond om ook te
blijven relativeren!’

‘Sinds 11 jaar werk ik als gymjuf voor Lekker Fit!
met groep 3 tot en met 8. Zelf heb ik ook op deze
school gezeten. Ik ben opgegroeid in Hoek van
Holland. Ik vind alles aan bewegen leuk, dan kies
je niet voor één sport, dan word je gymjuf.
Mijn ouders zijn sportieve mensen en hebben mij
dat meegegeven. In mijn vrije tijd ben ik altijd
bezig met bewegen. Volleyballen, skaten, longboarden, racefietsen en buiten zijn. Gymles geven
is voor mij het allerleukste wat er is. De gymzaal
is mijn favoriete plekje. Kinderen wil ik laten bewegen, in de zaal of buiten.
Ga het maar doen, op de grens van lukt het wel,
lukt het niet en dan steeds een stapje verder.
Kies je eigen tempo, doe waar jij aan toe bent.
Het eng vinden, maar toch doen en dat het dan
ook nog lukt. Dat is een les die je je hele leven
meeneemt.

Als leerkracht wil ik iedereen zien en niemand
vergeten. De afgelopen tijd is mijn vak wel een
uitdaging: Oh jee, hoe gaan we dit doen? Ik geef
gymles aan alle kinderen en heb geen vaste klas.
Toen bedacht ik dat ik filmpjes wilde opnemen
in mijn eigen huiskamer met mijn eigen tweeling.
Ik heb alles zelf moeten uitvinden. Mijn vriend
pakte de telefoon en ging filmen. Op mijn mobiele
telefoon heb ik mijn eerste filmpje bewerkt.
Na mijn eerste onlinefilmpje ben ik direct lessen
gaan bedenken. Het internet is ongrijpbaar en
informatie verspreidt zich razendsnel. Als je nu
huiskamergym intikt als zoekwoord, dan sta ik
meteen bovenaan. TV Rijnmond kwam me zelfs
interviewen in mijn huiskamer. Supertof! Mijn
geslaagde werkdag is een dag waarop iedereen
op zijn eigen niveau met plezier heeft kunnen
bewegen en is uitgedaagd. Dat kan op het speelplein zijn, maar ook thuis met broertjes of zusjes.’
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Derde onderwijswerkgever
in Rotterdam

Rowena
Hattu

Als derde onderwijswerkgever in Rotterdam heeft Kind en Onderwijs de grote
verantwoordelijkheid voor goed onderwijs. Dagelijks groeien onder onze
dakpannen heel veel jonge Rotterdammers op tot talentvolle wereldburgers.
@ juf.rowena

Leren is vooral samen leren
Juf Rowena Hattu gelooft er heilig in dat je samen veel meer leert dan alleen.
Coöperatieve werkvormen zijn favoriet bij haar. Op haar Instagram-account deelt
ze haar ervaringen met werkvormen en thema’s. Iedereen gunt ze daarmee een
kijkje in haar klas ter inspiratie. Zelf volgt ze online ook leerkrachten. Ze post nu
veel berichten over close reading, een vorm van begrijpend lezen.
‘Als kleuter wilde ik al juf zijn. Vanaf de havo
ben ik direct naar de pabo gegaan. Als kind
was rekenen voor mij wel een stoeipartij.
Mijn grote drijfveer als leerkracht komt voort
uit die periode: Ik wil betere hulp verlenen
dan dat ik toen heb gekregen. De belangrijkste les die ik heb geleerd, is dat niet alles in
een boekje staat.
Mijn meester in groep 6 was een rolmodel
voor me. Hij heeft me geleerd dat er altijd
ruimte is voor humor en dat je soms niet eens
door hebt dat je aan het leren bent. Ik ga veel
in gesprek met de kinderen, ik luister en durf
door te vragen. Mijn motto is alles wat je
aandacht geeft, groeit.

Sporten is mijn uitlaatklep, maar nu zoek
ik het ook in de muziek. Ik wil mezelf leren
keyboard spelen en uiteindelijk piano. Een
keyboard is lekker draagbaar en kan ik meenemen naar de klas. Het is weer een middel
om mezelf te vernieuwen.
Ik wil een juf zijn waarbij je je gehoord
voelt en jezelf mag zijn. Dagelijks doe ik een
check-in bij binnenkomst aan de hand van
een aantal smileys en een check-out met
een duim op, neutraal of naar beneden.
Zo weet ik wat er speelt en wordt elk kind
gezien. Dat kost niet veel tijd en levert
veel op.’

Wij realiseren ons goed dat we voor de groei van deze jonge Rotterdammers de juiste voorwaarden
nodig zijn. Door bijvoorbeeld goed te zorgen voor ons hele team, dat dag in dag uit, al hun talenten
en kennis inzetten om een bijdrage te leveren aan die groei. Van leerkrachten tot ondersteunende,
adviserende en leidinggevende medewerkers. Iedereen zet zich in.
Net als de kinderen komen onze leerkrachten elke dag naar school om hun talenten te ontdekken en zich
verder te ontwikkelen. Ontwikkeling is een belangrijk thema binnen onze organisatie. Op alle echelons zijn
wij hierover in gesprek. Op meerdere momenten in het schooljaar kijken we, zowel individueel als in teamverband, wat er nodig is om de volgende stap in de ontwikkeling te zetten. Hierbij kijken we bewust met
elkaar wat past bij de levensfase van onze medewerkers.
Een goede match leidt tot gemotiveerde mensen die hun talenten en kennis kunnen inzetten.
Dit past bij onze stad Rotterdam: een stad die kansen ziet, zich ontwikkelt en bruist van de mogelijkheden.
Onze kinderen en ook ons team dat met de kinderen werken, zijn een afspiegeling van de stad.
Iedereen hoort erbij, daar staat onze identiteit voor.
We realiseren ons dat optimale groei alleen lukt als de omstandigheden kloppen. Met elkaar zorgen
we voor rust, reflectie en het voorkomen van werkdruk. Inzet van onderwijsassistenten en vakleerkrachten
zijn hierbij essentieel. Hierdoor kunnen leerkrachten zich concentreren op het lesgeven. Kind en Onderwijs
Rotterdam heeft de kracht om zich voortdurend aan te passen aan de omstandigheden van het moment.

Leergierige Rotterdammers
laten groeien tot wereldburgers
met goed onderwijs
Als aanvulling op de wettelijk vastgelegde arbeidsvoorwaarden bieden wij ons
onderwijsteam extra’s, waardoor werken in het onderwijs zingevend,
duurzaam en belonend is én blijft. Durf te leren en innoveren!
Ben of ken je een onderwijsprofessional? Maak dan snel een afspraak om onder het
genot van een kop koffie vrijblijvend nader kennis te maken met onze organisatie.
Die afspraak is snel gemaakt door te mailen naar: ikwilkoffie@kindenonderwijsrotterdam.nl

Alexanderpolder
Lageland
■ 1. CBS Onze Wereld
Nesselande
■ 2. Het Spectrum (IKC Samen Uniek)
Ommoord
■ 3. IKC Albert Plesman
■ 4. IKC NOVA
Oosterflank
■ 5. IKC Cornelis Haak
Prinsenland
■ 6. KC De Stelberg
Zevenkamp
■ 7. IKC De Buskes
Rotterdam Noord
Liskwartier
■ 8. IKC De Lis
■ 9. Juliana van Stolbergschool
Oude Noorden
■ 10. De Fontein
■ 11. Quadratum
■ 12. Prinses Julianaschool
Centrum
Bergpolder
■ 13. CSBO Bergkristal
Crooswijk
■ 14. KC Talma
■ 15. Koningin Wilhelminaschool
Kralingen
■ 16. Arentschool
■ 17. Nieuwe Park Rozenburgschool
Oude Westen
■ 18. Van Asch van Wijckschool
Rubroek
■ 19. Waalse school
Rotterdam West
Bospolder/Tussendijken
■ 20. KC De Vlinder
Nieuwe Westen
■ 21. CBS De Ark
■ 22. CBS Mozaïek
■ 23. Prinses Margrietschool
Overschie
■ 24. CBS Het Podium
■ 25. CBS De Regenboog
■ 26. IKC De Stern
Hoek van Holland
■ 27. IKC De Driemaster

Colofon
Deze vacaturekrant is een uitgave van Kind en Onderwijs
Rotterdam. Met ruim 800 personeelsleden en 7.500
kinderen op 27 scholen voor (speciaal) basisonderwijs is
Kind en Onderwijs Rotterdam één van de grootste werkgevers in het Rotterdamse onderwijs.
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