
  

 

  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

Situatie-   en   profielschets   
  
  

Vacatures   onder-   midden   -   en   bovenbouw   CBS   Klim   Op   
  
  

Leerdam,   1   juni   2021     
  
  
  
  

    

  



  

Vacatures   voor   onderbouw-   midden-   en    bovenbouw   
    
  

1   Wij   zoeken   leerkrachten   die:   
  
●   uit   overtuiging   kiezen   voor   Protestants   Christelijk   onderwijs   
●   uitdaging   zien   in   het   zoeken   naar   het   beste   voor   ieder   kind   
●   genieten   van   het   werken   met   kinderen     
●   sterke   pedagogische   kwaliteiten   hebben   
●   kunnen   samenwerken   in   een   team   met   leerkrachten   en   onderwijsassistenten   
●   willen   werken   op   een   school   die   een   afspiegeling   van   de   samenleving   is   
●   een   afgeronde,   relevante   opleiding   hebben   en   bereid   zijn   om   zich   verder   te   ontwikkelen   

  
  

2   Wie   zijn   wij?   
  

CBS   Klim   Op   is   een   moderne,   kleinschalige   christelijke   basisschool   in   Leerdam.   Een   fijne,   veilige   
school   midden   in   de   maatschappij.   Onze   135    kinderen   komen   vooral   uit   Leerdam-West,   de   Molukse   
wijk   en   Broekgraaf.   

Het   betrokken   team   is   heel   ervaren.   Het   biedt   een   degelijke,   duidelijke   structuur,   wat   zorgt   voor   
rust   en   sociale   veiligheid.   We   spelen   in   op   de   talenten   en   behoeften   van   elke   leerling   en   ‘halen   eruit   
wat   erin   zit’.   Naast   een   goede    basis   in   taal,   rekenen,   lezen   en   schrijven   bieden   we   met   de   Flexgroep   
alle   ruimte   voor   talentontwikkeling   van   ieder   kind.     

Benieuwd?    op   de   site   is   nog   veel   meer   te   lezen   over   de   school:    www.klimopleerdam.nl   

3   Wat   is   onze   uitdaging?   
  

Onze   uitdaging   is   om   kinderen   didactisch   en   sociaal   emotioneel    te   geven   wat   ze   nodig   hebben.   
Daarnaast   willen   we   kinderen   hun   eigen   talenten   laten   ontdekken.   

  
  

4   LOGOS   
  

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.     
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De   LOGOS-kernwaarden   vertrouwen,   verbinden   en   ontwikkelen   zijn   een   helder   baken   voor   het   
professioneel   handelen   met   geloof,   hoop   en   liefde   als   moreel   kompas.   Onderwijs   van   morgen     

  
De   kernvakken,   rekenen,   taal   en   lezen,   bieden   LOGOS-scholen   zoveel   mogelijk   aan   op   chromebooks.   
De   moderne   onderwijsmethoden   sluiten   daar   naadloos   op   aan.   Veel   scholen   gebruiken   de   
computer   ook   voor   zaakvakken,   zoals   geschiedenis   en   aardrijkskunde.   Het   verrijkt   het   onderwijs   en   
ondersteunt   differentiatie   op   niveau.   Kinderen   krijgen   op   LOGOS-scholen   mee   wat   ze   in   deze   
21ste-eeuwse   samenleving   nodig   hebben:   naast   veel   kennis,   sociale   vorming   en   gemeenschapszin   
ontwikkelen   de   kinderen   hun   21ste-eeuwse   vaardigheden,   zoals   samenwerken,   communiceren,   
creativiteit,   planning,   reflectie,   oplossingsgericht   en   kritisch   denken,   ICT   en   Engels.     

  
Samen   leren   inhoud   geven   Binnen   LOGOS   is   er   de   goede   gewoonte   van   leren   van   elkaar   en   co   
creëren   in   teams,   clusters   van   teams,   intervisieen   werkgroepen   en   in   LOGOS-brede   
leergemeenschappen.   Rond   een   thema   of   vraag   ontstaan   waardevolle   dwarsverbanden.   Daarbij   
hoort   nieuwsgierig   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).   

  
  

5   Praktische   informatie   en   procedure   
  

- het   betreft   vacatures   in   onder-,   midden-   en   bovenbouw,   
de   omvang   van   de   vacatures   varieert   van   0,2   tot   1,0   wtf   

- we   zien   de   reacties   graag   zsm   tegemoet   
- reacties   kunnen   worden   gestuurd   naar   M.M.   van   Vugt-Kool:   

directie.klimop@stichting-logos.nl     
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