
 CBS Samen Onderweg  in Gorinchem zoekt een: 

 ●  LEERKRACHT L10  GROEP 3/4, locatie Goudoever WTF  0,5 

 per 1 augustus 2022 

 ●  LEERKRACHT L10 GROEP 3, locatie Schuttersplein WFT  0,45 

 per 1 augustus 2022 

 Voor zowel locatie Goudoever als locatie Schuttersplein zijn wij op zoek naar een enthousiaste 
 leerkracht om het verschil te maken voor onze leerlingen. Voor genoemde locaties zoeken wij 
 bewust naar een betrokken en bevlogen leerkracht, die gelooft in de mogelijkheden en kansen van 
 leerlingen. Verder is het belangrijk dat je didactisch sterk bent, je klassenmanagement op orde is en 
 je best wel van een uitdaging houdt. Ben jij van veel markten thuis en wil je graag werken op een 
 uitdagende school?  Hier is je kans, wij zijn op zoek naar jou ! 

 Een combinatie van de twee vacatures behoort tot de mogelijkheden ! 

 Samen Onderweg : onderwijs dat bereikt, bindt en boeit. 

 Samen Onderweg  is een school met leerlingen (en ouders) met veel verschillende achtergronden. 
 Voor hen is onze school een veilige plek om te groeien en het beste uit zichzelf te halen. In een fijn 
 pedagogisch klimaat leren zij verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor anderen te 
 zorgen. Wij werken vanuit het NAR (Netjes-Aardig-Rustig) principe en werken tevens met Kwink, 
 een uitdagende methode voor sociaal-emotioneel leren. Alles in onze school is erop gericht om de 
 kinderen verder te helpen waar zij dat nodig hebben. Dat zie je bijvoorbeeld aan onze extra focus 
 op woordenschatonderwijs en  het Doordacht Passend Lesmodel, waar het directe instructiemodel, 
 teach like a champion-technieken en coöperatieve werkvormen samenkomen.  Dat het werkt, is 
 terug te zien in de resultaten die onze leerlingen behalen. 

 Wat ga je doen? 

 ●  Je geeft les aan een leerlingen met verschillende nationaliteiten en achtergronden. 
 ●  Je bent in staat om gedifferentieerd les te geven en de leerlingen te motiveren. 
 ●  Je bent in staat om een goede band met de leerlingen en groep op te bouwen en te 

 onderhouden, maar kan ook professionele afstand bewaren. 
 ●  Naast leerkracht ben je ook teamlid en ben je medeverantwoordelijk voor ontwikkelingen 

 op de locatie en op de school. 

 Wat verwachten we? 

 ●  Een afgeronde opleiding tot leerkracht 
 ●  Affiniteit met NT2 (woordenschatonderwijs) 
 ●  Bewuste keuze voor christelijk onderwijs 
 ●  Enthousiasme en zelfstandigheid (eigenaarschap) 



 Wat mag je verwachten: 

 ●  Een tijdelijke aanstelling van een jaar vanaf 1 augustus met uitzicht op verlenging daarna. 
 ●  Inschaling op basis van de CAO PO in schaal L 10  op basis van je relevante werkervaring 
 ●  Arbeidstoelage (extra salaris vanwege doelgroep) in schooljaar 2022-2023 van ongeveer 8% 
 ●  Een sfeervolle school/locatie met fijne collega’s en een hecht team 
 ●  Leerlingen vanuit alle windstreken, die graag naar school komen 
 ●  Moderne methodes en materialen die passen bij de leerdoelen van onze leerlingen 
 ●  Ondersteuning bij de werkzaamheden door een onderwijsassistent 
 ●  Ruime mogelijkheden voor professionalisering en ontwikkeling 
 ●  De groep 3/4 op locatie Goudoever bestaat uit 11 leerlingen, de groep 3 op locatie 

 Schuttersplein heeft 20 leerlingen. 

 Over Samen Onderweg 

 Samen Onderweg  is een open christelijke  basisschool binnen Stichting LOGOS. De school is 
 gehuisvest in het multiculturele Gorinchem-West en heeft twee locaties. 

 In de wijk Stalkaarsen is locatie Schuttersplein gevestigd in de Brede School aldaar. In de brede 
 school zijn ook SO-ZML de Cirkel, SKG De Zonnewijzer (peuterspeelzaal) , Syndion (dagopvang) en de 
 Gemeente Gorinchem met de sportzaal gevestigd. Locatie Schuttersplein telt bij de start van 
 schooljaar 2022-2023 ongeveer 250 leerlingen. Naast de leerkrachten, zijn er een intern begeleider 
 en 6 onderwijsassistenten werkzaam. 

 In de Gildenwijk is locatie Goudoever gehuisvest. Locatie Goudoever is een kleinschalige 
 voorziening van 70 leerlingen. Er zijn 4 combinatiegroepen voor de 8 leerjaren. Er wordt gedacht 
 vanuit het principe kansrijke combinatiegroepen. Tevens is er een voorschool voor peuters 
 aanwezig, zodat er een goede doorlopende lijn is. Naast de leerkrachten zijn er ook een 
 locatieleider,  intern begeleider 2 onderwijsassistenten werkzaam. 

 Meer weten? 

 Meer informatie Samen Onderweg kun je vinden op  www.cbs-samenonderweg.nl 
 Heb je nog vragen naar aanleiding van deze vacature? U kunt informatie inwinnen bij de 
 locatieleider mevrouw A. Wilschut van locatie Goudoever (0183-620561) of de directeur G. Mesch 
 (0183-622856)  of (06-50627343) 

 Solliciteren 

 Ben je enthousiast en voldoe je aan alle eisen, of denk je dat je deze baan aan kunt, dan ontvangen 
 we graag je motivatie en CV voor 8 juni 2022  via directie.samenonderweg@stichting-logos.nl  ter 
 attentie van Gert Mesch, directeur. 

http://www.cbs-samenonderweg.nl/

