Samen elke dag wijzer worden!
Op Noorderlicht ontwikkelen we ons elke dag steeds verder. De sfeer op Noorderlicht maakt
het mogelijk dat kinderen nieuwe dingen gaan leren. Kinderen moeten zich namelijk veilig en
geborgen voelen. We zijn een kanjerschool en zijn enorm trots op het positieve pedagogische
klimaat. We zijn een multiculturele school en fungeren als ontmoetingsschool. We vinden het
belangrijk dat iedereen zich welkom en thuis voelt.
We bieden geen individueel onderwijs maar we werken wel op verschillende niveaus en in een
verschillend tempo.
Op obs Noorderlicht gaat het om veel meer dan lesgeven alleen. Er is aandacht voor
bewustwording, sociale vaardigheden en tweetaligheid (Engels). We bieden kinderen vanaf
groep 1 Engels. In de groepen 4 t/m 8 werken we met Snappet voor de verwerking.
In de midden en bovenbouw werken we themagericht met de zaakvakken.
We zijn voortdurend aan het investeren in zowel de persoonlijke als professionele ontwikkeling
en de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. SAMEN (kinderen, medewerkers en
ouders) zijn we volop in beweging.
Op obs Noorderlicht hebben we verschillende vacatures:

Ben jij een leerkracht voor wie lesgeven meer is dan een vak?
Voel je welkom op obs Noorderlicht
Per 1 maart 2021:
1.

●
●

●
●
●

Een groepsleerkracht voor de groep 2-3 (wtf 0,80) ma, di, do en vr.
Wat verwachten wij van deze nieuwe collega voor groep 2-3;
iemand die van een combi 2-3 meer wil maken dan een verlegenheidsoplossing
jouw aanpak leidt tot een doorgaande lijn in aangrenzende groepen en tot maximale
opbrengsten
samen waar het kan, apart waar het moet is je uitgangspunt
je weet balans te houden tussen spelen en werken
je bent een kanjer in structureren en organiseren

Per 1 maart 2021:
2.

Een onderwijsassistent voor de onderbouw gr 1 t/m 3 (wtf 0,80)
ma-di-wo-do

Op Noorderlicht is de onderwijsassistent de rechterhand van de leerkracht. Hij/zij kan een deel
van de groep begeleiden tijdens het zelfstandig werken. De onderwijsassistent kan zelfstandig
werken, ziet werk en pakt aan. Je vervult een belangrijke rol binnen de school voor de kinderen
en jouw collega’s. Je kunt je goed inleven in de verschillende niveaus van de kinderen.
Per 1 april 2021 ivm zwangerschapsverlof
4. Een

groepsleerkracht voor groep 8 (wtf 0,60) ma-di-wo

Wat verwachten wij van deze nieuwe collega:
● iemand die flexibel is en goed kan samenwerken met zijn/haar duo en parallelcollega
● je weet in een korte tijd een goed band op te bouwen met de leerlingen
● het lijkt je super leuk om de laatste maanden met deze leerlingen af te sluiten met de
musical en en eventueel kamp
● Je hebt een natuurlijk overwicht en bent vij voorkeur ervaring in een groep 8
Per 1 mei 2021 ivm zwangerschapsverlof
3.

●
●
●
●

Een groepsleerkracht voor groep 6 (wtf 0,80) ma-di-do-vr.
Wat verwachten wij van deze nieuwe collega:
iemand die flexibel is en goed kan samenwerken met zijn/haar duo en parallelcollega
je weet in een korte tijd een goede band op te bouwen met de leerlingen
je ziet een middengroep als een uitdaging
Je werkt voor rekenen, spelling en taal met Snappet. Middels deze aanpak werk je aan
een gedifferentieerd onderwijsaanbod.

Wat verwachten wij van al onze collega’s:
● dat je als een uitdaging ziet om te werken in een groep met veel nationaliteiten
● dat je de kindontwikkeling centraal stelt
● dat je kunt aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen
● dat je de kinderen wilt begeleiden naar een toekomst met kansen
● dat je een bijdrage kunt leveren aan het teamwork
● dat je creatief en digitaal vaardig bent
● dat je bekend bent met het directe instructiemodel

Wij investeren niet alleen in onze leerlingen, maar ook in onze medewerkers. Daarom
bieden we jou volop kansen om te blijven leren en te ontwikkelen. We bieden je een
gedreven enthousiast team en een school die volop in beweging is.

Krijg je energie van wat je tot nu toe gelezen hebt? En beschik je ook over de volgende
kwaliteiten?
●
●
●

Je volgt je eigen wijze, maar weet ook dat je sterker bent als je samenwerkt.
Je hebt een positieve houding, durf en lef.
Je wilt jezelf ontwikkelen en neemt daar zelf initiatief toe.

We zijn heel benieuwd naar jou en nodigen je graag uit om te solliciteren.
Heb je vragen over één van de vacatures dan kun je contact opnemen met de
directeur Annette de Wit; adewit@markantonderwijs.nl of één van de teamleiders;
Debby van Steen ( vacature 1 en 2) dvsteen@markantonderwijs.nl of
Yvonne van den Berg (vacature 3 en 4) Yvandenberg@markantonderwijs.nl

