‘Samen leren in een veilige uitdagende omgeving’
Voor basisschool het Zuiderpad zijn we op zoek naar een

Vakbekwame leraar (L11), met extra taken op het gebied van
cultuur en educatie (WTF 0,8-1,0)
Samenwerkingsschool het Zuiderpad is een nieuwe school, gehuisvest in de gebouwen van de
voormalige Boskriek en ’t Palet in Wijchen. Per 1 augustus 2018 zijn we gefuseerd en met ons nieuwe
team gestart om vorm te geven aan onze nieuwe missie en visie die wij in het afgelopen anderhalf
jaar met elkaar hebben ontwikkeld.
Vanuit onze kernwaarden hebben wij onze gewaagde doelen en huisstijl bepaald en de stip op de
horizon zichtbaar gemaakt. Onze kerndoelen zijn:






Zelfverantwoordelijkheid
Zorg en veiligheid
Betrokkenheid
Erkende ongelijkheid
Samen

Hieruit volgen een aantal van onze gewaagde, ambitieuze doelen:








Interactie met de buitenwereld en intensief samen werken met externe partners
Een eigentijds curriculum, waarin samenhang (systeemdenken), boeiend, betekenisvol en 21e
eeuwse vaardigheden in toenemende mate centraal moeten gaan staan. Credo is ‘leren om
te leven’
Zelfverantwoordelijkheid en samenwerken zijn van groeiend belang in onze huidige
samenleving. Ook op het Zuiderpad zullen deze vaardigheden steeds meer centraal komen te
staan als basis voor het te verwezenlijken curriculum
Binnen passend onderwijs hebben wij hoge verwachtingen en doelen en werken wij
opbrengst- en handelingsgericht
Als team zijn wij samen verantwoordelijk voor de hele school en zijn wij voortdurend bezig
ons te ontwikkelen

Het Zuiderpad is onderdeel van Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. Dit is een stichting voor
katholiek, openbaar, bijzonder-neutraal en interconfessioneel primair onderwijs in de gemeente
Wijchen. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs op alle basisscholen in de gemeente
Wijchen. Daaronder vallen scholen in de plaatsen Alverna, Batenburg, Balgoij, Bergharen,

Hernen, Niftrik en Wijchen zelf. Onze 14 basisscholen tellen ongeveer 3400 leerlingen. De stichting
heeft een eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De schooldirecteuren zijn
integraal verantwoordelijk voor de aansturing van hun school. Zij maken deel uit van het
directieberaad en zij leveren een actieve bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de stichting.
De missie van Kans & Kleur ligt in de naam besloten: Elke kind zijn eigen kans en iedere school haar
eigen kleur. Samen bieden scholen elk kind in Wijchen een kans en iedere school krijgt binnen de
stichting de ruimte een eigen kleur aan te nemen. De kernwaarden van de samenwerkingsstichting
Kans & Kleur zijn: kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus, verbonden en open.
Leraar met extra taken op het gebied van cultuur en educatie op het Zuiderpad
Binnen de ruimte die het Zuiderpad beschikbaar heeft in het kader van de functiedifferentiatie voor
het schooljaar 2019/2020, zijn we op zoek een collega die beantwoordt aan het profiel vakbekwame
leraar met extra taken.
Ben jij die allround leerkracht, die in staat is om les te geven via de principes van EDI, inzetbaar is in
groep 1 t/m 8, die zich verdiept heeft op het gebied van kunst, cultuur en educatie. Dan zijn wij op
zoek naar jou!
We zoeken iemand die
 In staat is om een programma rondom cultuureducatie te verantwoorden vanuit de
ontwikkeling van kinderen van groep 1 t/m 8;
 Goed in staat is om de kwaliteit van kunst- en cultuuraanbod te beoordelen en op basis
hiervan een beargumenteerde keuze te maken;
 Kan zorgen voor een planmatige manier van aanpak en voor interactie met collega’s en
personen uit het culturele netwerk voor het Zuiderpad;
 De pedagogische opvatting van de school kan vertalen naar een visie op en beleidsplan voor
cultuureducatie;
 Vanuit de vraag van de schoolprojecten op het gebied van cultuureducatie binnen en buiten
school kan selecteren, initiëren, organiseren. Je kunt een reële inschatting maken hoe
collega’s ouders en anderen daarbij ingezet kunnen worden.
 Draagvlak kan creëren; doelgericht collega’s informeert, adviseert en inspireert op het
gebied van cultuureducatie.
Daarnaast heb je



HBO werk- en denkniveau;
Een post-HBO-opleiding Cultuurbegeleider of je bent hier mee bezig.

Kortom, we zijn op zoek naar een communicatief vaardige collega, die vanuit haar of zijn
deskundigheid in staat is invulling te geven aan het profiel van vakbekwame leraar met extra taken.
Op het moment dat de schoolontwikkeling binnen het Zuiderpad vraagt om je inzet op andere
beleidsterreinen en/of vakgebieden, dan ben je hiervoor als vakbekwame leerkracht met extra taken
inzetbaar. Het uitvoeren van coördinatietaken zal voornamelijk in taakuren plaatsvinden.
Wij bieden je




Een contract voor onbepaalde tijd voor 0,8 en 1,0 WTF (32-40 uur);
Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden;
Inschaling conform CAO PO in schaal 11, afhankelijk van opleiding en ervaring.

Interesse?
Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet! Reageren kan tot en vrijdag 15 februari.
Je motivatie met CV kun je mailen naar Ton van den Broek, directeur van het Zuiderpad,
ton.vanden.broek@kansenkleur.nl. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je ook contact
opnemen met Ton van den Broek op telefoonnummer 06-38341187.
We houden de gesprekken in de week van 18 tot en met 22 februari. Graag hier rekening mee
houden. Aan de gesprekken nemen deel: een vertegenwoordiger MR, een staflid en de directeur.
De vacatures staat alleen intern open en is bestemd voor leerkrachten die in vaste dienst zijn bij Kans
& Kleur.

