Kom vrijblijvend een kijkje nemen in onze school en proef de sfeer!
Functie: Leerkracht bovenbouw www.cbsjuliana.nl
1. Wie zijn wij?

CBS Juliana is een christelijke basisschool in Leerdam Oost. Wij zitten in een nieuw
gebouwde multifunctionele accommodatie met kinderopvang en buitenschoolse
opvang op de begane grond en woningen erboven.
In woord en daad willen we de Bijbelse boodschap van ‘geloof, hoop en liefde’
doorgeven en voorleven aan de kinderen. We leren de kinderen dat ze leven in een
multiculturele samenleving en dat zij respectvol omgaan met elkaar en
met anderen. Ouders kiezen bewust voor onze school vanwege de
identiteit. Ook hebben we oog voor elkaar. We leven niet alleen en zijn
ook verantwoordelijk voor elkaar. Op onze school hanteren we vijf
kernwaarden voor ons professioneel handelen:
‘geloof, betrokkenheid, veiligheid, kwaliteit en ontwikkeling’.

Kernwaarden

Geloof
Wij leren de kinderen respect te hebben voor elkaar en de wereld om hen heen. Dit
krijgt vorm en inhoud door dagopeningen met lessen uit Startpunt, vieringen en lessen
uit methode Kwink.
Betrokkenheid
Wij streven naar een grote mate van betrokkenheid bij leerlingen, waardoor een
actieve leerhouding ontstaat (coöperatieve werkvormen en eigenaarschap);
samenwerking met ouders en andere partners zorgt voor betrokkenheid van buitenaf.
Veiligheid
Vanuit onze identiteit vinden wij een goede sfeer in de klas en daarbuiten belangrijk
met als kernwoorden: naastenliefde, veiligheid, respect, eerlijkheid en
verdraagzaamheid.
Kwaliteit
Wij gaan uit van HGW, waarbij we leerkrachtgedrag (effectief en inspirerend)
bepalend vinden; benutten van elkaars specialisme is daarbij van toegevoegde
waarde.
Ontwikkeling
Wij staan voor een uitdagend leerklimaat, waarbij Wetenschap & Techniek,
cultuureducatie, Muziekimpuls, ICT en projecten een duidelijke plaats hebben.
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Missie, visie en motto

CBS Juliana biedt onderwijs passend bij de eisen van deze tijd. Wij willen zoveel
mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van ieder kind. Er is ruimte voor gezamenlijke
en individuele ontwikkeling, waarbij wij een totaalaanpak van hoofd (kennis), hart
(beleven) en handen (toepassen) hanteren.
Ieder kind moet zich veilig voelen op school en met plezier naar school gaan!
Ons onderwijsaanbod is uitdagend, past bij het leven in de 21e eeuw en wordt
digitaal verrijkt en ondersteund waarbij iedere leerling een eigen Chromebook heeft.
Wij leren ‘van en met elkaar’. Onze school is de plek waar leerlingen leren zoals ze dat
van jongs af aan doen: nieuwsgierig, ontdekkend, onbevangen, spontaan en vanuit
hun eigen interesse. We leren spelenderwijs en we durven fouten te maken.
Er werken goed gekwalificeerde en bevlogen leerkrachten die hun professionaliteit
blijvend ontwikkelen en met plezier hun plek innemen op de Juliana.
Ons motto is:

School voor Plezier, Talent en Kwaliteit

Ons onderwijs

Ieder kind mag zijn, zoals hij of zij is. Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de
onderwijsbehoeften van ieder kind. Daarbij vinden wij de creatieve en
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen ook belangrijk. ‘Techniek & Science’
komt in alle groepen structureel aan bod en ook de culturele vorming krijgt ruime
aandacht.
Om een deskundige instructie te geven, vinden wij het van belang dat het onderwijs
interactief is en dat het onderwijs op maat gegeven wordt. Daarnaast bieden
gevarieerde werkvormen voldoende uitdaging en motivatie voor ieder kind. We
houden in ons onderwijs rekening met verschillen tussen leerlingen. Uitgangspunt is het
werken volgens het jaarklassensysteem.

1e en 2e leerlijn

Eigen talenten, mogelijkheden en grenzen zijn uitgangspunt bij
de ontwikkeling (‘gepersonaliseerd leren’). Volgens ons protocol
MB/HB wordt niet alleen naar het LOVS gekeken, maar ook naar
het bezit van leer- en persoonlijkheidseigenschappen.
Leerlingen die hoog scoren op LOVS, maar onvoldoende op de
genoemde eigenschappen, volgen de 1e leerlijn. Leerlingen die
wel voldoen aan deze genoemde eigenschappen, volgen de 2e
leerlijn. Zij komen één keer per week bij elkaar in de plusgroep
MaxiMaatjes.
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2. Wie zoeken wij?

Vanaf 1 januari 2023 zoeken wij voor CBS Juliana een betrokken bovenbouw
leerkracht die het een uitdaging vindt om in ons team zijn/haar plek in te nemen.
●
●
●
●
●
●
●
●

Je kiest uit overtuiging voor protestants-christelijk onderwijs.
Je bent een bevlogen en ervaren leerkracht voor de midden- en bovenbouw.
Je hebt affiniteit met deze doelgroep.
Je bent in staat een veilig en prettig klimaat te realiseren.
Je pedagogische en didactische vaardigheden zijn goed ontwikkeld.
Je vindt de veiligheid en het welzijn van kinderen belangrijk.
Je hebt de ambitie om te leren en staat open om feedback te geven en te
ontvangen.
Je kunt goed samenwerken met collega’s en ouders

3. Wat bieden wij?
●
●
●
●
●
●

De flexibiliteit om je baan zo passend mogelijk te maken.
Een enthousiast en betrokken team.
Een school die goed is georganiseerd.
Een team dat je meer dan welkom heet.
Een baan met wtf 0,6
Vaste benoeming bij gebleken bekwaamheid

4. LOGOS www.stichting-logos.nl

LOGOS biedt sterk, toekomstgericht Christelijk onderwijs met 16 scholen en 350
personeelsleden die samen zorgdragen voor ongeveer 2500 leerlingen in het primair,
voortgezet en speciaal onderwijs. De scholen zijn gelegen in de gemeenten
Gorinchem, Vijfheerenlanden en West Betuwe.
LOGOS staat voor waardegedreven, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs. De
missie is om leerlingen te helpen uit te groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke
burgers, zodat zij later hun bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Binnen de
stichting wordt hun aangeboren nieuwsgierigheid gestimuleerd en beloond, zodat ze
hun leven lang elke dag met plezier blijven leren.
De LOGOS-kernwaarden vertrouwen, verbinden en ontwikkelen zijn een helder baken
voor het professioneel handelen met geloof, hoop en liefde als moreel kompas.
Binnen LOGOS is er de goede gewoonte van leren van elkaar en co-creëren in teams,
clusters van teams, intervisie en werkgroepen en in LOGOS-brede
leergemeenschappen. Rond een thema of vraag ontstaan waardevolle
dwarsverbanden. Daarbij hoort nieuwsgierigheid en durven experimenteren met
behulp van eigen en externe good practices en verworven wetenschappelijke of
maatschappelijke inzichten. Dit is de ontwikkelingsgerichte samenwerking van
LOGOS: ‘Samen Leren Inhoud Geven’ (SLIG).
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5. Praktische informatie en procedure

Spreekt deze functie jou aan en herken jij je in het profiel, dan horen we dat graag
van jou. We gaan ervan uit dat je als kandidaat beschikt over de kwaliteiten die
passend zijn bij deze functie, waarbij ervaring in de midden- en bovenbouw in het
basisonderwijs belangrijk is.

●
●
●
●
●
●
●

werving zowel intern als extern
sluitingsdatum: 30-11-2022
brief met CV mailen naar: vacaturecbsjuliana@gmail.com
vaste benoeming na proefles en opgehaalde referenties
wtf 0,6
inschaling LB conform CAO-PO
ingangsdatum 1 januari 2023 of zo spoedig mogelijk

Meer informatie? Bel de directeur Caroline van Reenen
0345-614317 (school) of 06-27996650 (privé).

Maak snel een afspraak voor een gesprek over jouw toekomst.
Kom vrijblijvend een kijkje nemen in onze school en proef de sfeer!
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