Vacature voorschool Goudoever
LOGOS zoekt vanuit onderwijs een leerkracht voor voorschool Goudoever
Vanaf 1-3-2020 (of indien mogelijk eerder) ontstaat er een vacature op voorschool Goudoever voor
vier ochtenden (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag) per week.
Het betreft een benoeming met een werktijdfactor 0,6 aan CBS Samen Onderweg van waaruit de
werkzaamheden voor de voorschool gedaan worden. Het is een tijdelijke benoeming met uitzicht op
een benoeming voor onbepaalde tijd.
Voorschool Goudoever, een bijzondere samenwerking.
Voorschool Goudoever is tot stand gekomen door de samenwerking van SKG met LOGOS, meer
speciﬁek met CBS Samen Onderweg.
Voorschool Goudoever wordt gesubsidieerd door de Gemeente Gorinchem.
SKG heeft op het terrein van de VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) veel expertise opgebouwd
en deze kennis gekoppeld aan die van CBS Samen Onderweg.
Het aanbod op de voorschool is gericht op spelend ontdekken en leren en sluit aan op het
onderwijsaanbod op CBS Samen Onderweg. De programma’s Peuterplein en LOGO 3000 waarmee
gewerkt wordt, stimuleren de ontwikkeling van peuters door extra taalaanbod en
taalondersteuning. De dagelijkse leiding van de voorschool in handen van twee medewerkers, één
van SKG en één vanuit het team van CBS Samen Onderweg.
Werkzaamheden
Je volgt de ontwikkeling van kinderen door te observeren en vertaalt je waarnemingen naar een
beredeneerd aanbod dat aansluit bij het niveau van de kinderen. Hierbij houd je ook rekening met
individuele behoeften van kinderen. Je begeleidt de kinderen in hun spel en voegt taal toe om de
woordenschat van de kinderen te vergroten. Je richt een rijke speel-leeromgeving in.
Met behulp van LOGO 3000 en activiteiten uit Peuterplein bied je gerichte activiteiten aan.
Je werkt thematisch en maakt een planning voor ongeveer 6 weken per thema. Je voert
voortgangsgesprekken met ouders en organiseert een “warme overdracht” wanneer een kind
uitstroomt naar de basisschool. Je onderhoudt contact met het consultatiebureau en andere
externe instanties.
Wie zoeken wij?
Je bent daadkrachtig, ﬂexibel en je passie ligt bij het werken met anderstalige kinderen in de
leeftijdscategorie van 2 tot 4 jaar. Je vindt het belangrijk dat de kinderen zich spelenderwijs blijven
ontwikkelen. Daarnaast zie je het belang van het aanbieden van gerichte activiteiten om de
ontwikkeling van de kinderen te stimuleren.
Je bent bereid om te investeren in oudercontacten en je bent bereid om mee te denken hoe de
ouderbetrokkenheid vergroot kan worden.

Vacature voorschool Goudoever

1

Wij vragen iemand die:
● bewust kiest voor het protestants-christelijk onderwijs van CBS Samen Onderweg
● voldoet aan de bekwaamheidseisen voor leraar basisonderwijs.
● pedagogisch en didactisch sterk is.
● over goede communicatieve vaardigheden beschikt, zowel mondeling als schriftelijk.
● open, ﬂexibel en ondernemend is naar kinderen, ouders en collega’s.
● initiatief kan nemen en meedenkt over de gang van zaken op de locatie.
● nieuwsgierig en leergierig is.
● ervaring heeft met het werken met deze speciﬁeke doelgroep.
● ervaring heeft in het bijhouden van een kindvolgsysteem. (Ervaring met het Kijk!
observatie-en registratiesysteem is wenselijk.)
● die kundig is in het signaleren van speciﬁeke behoeften van kinderen en daarnaar weet te
handelen.
Praktische informatie en procedure
Spreekt deze functie jou aan, dan horen we graag van jou. We gaan ervan uit dat je als kandidaat
beschikt over de kwaliteiten die passend zijn bij deze functie, waarbij ervaring in het onderwijs
wordt gewaardeerd en maatschappelijke betrokkenheid belangrijk is.
Het betreft een functie voor 0,6000 fte conform de CAO primair onderwijs.
De inschaling van de functie is L10.
Gewenste ingangsdatum: 1 maart 2020 of indien mogelijk eerder.
We zien je reactie graag uiterlijk 7 februari 2020 tegemoet.
Meer informatie bij Barthe Ermstrang via email barthe.ermstrang@stichting-logos.nl of
tel. 0183-622856, CBS Samen Onderweg, locatie Schuttersplein.
Je brief met cv kun je richten aan Gert Mesch, directeur CBS Samen Onderweg en mailen naar
directie.samenonderweg@stichting-logos.nl
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