VACATURE

Coach groep 7/8
wtf 0,8
Met onderwijsroute MODUS richten wij ons speciaal op leerlingen van 10-14
jaar. Het onderwijs sluit aan bij het tienerbrein, maakt een later keuzemoment
mogelijk en zorgt voor een betere aansluiting tussen het basis- en voortgezet
onderwijs. Zie jij jezelf werken bij MODUS? Aarzel dan niet en solliciteer op
deze functie!

Dit zijn wij
CBS De Arke en CSG Liudger in Burgum zijn in schooljaar 2021-2022 gestart met een nieuwe
onderwijsroute voor leerlingen tot 14 jaar, genaamd MODUS. De route is gericht op leerlingen uit
groep 7 en 8 van CBS De Arke en klas 1 en 2 van CSG Liudger. De onderwijsroute sluit aan bij het
tienerbrein, maakt een later keuzemoment mogelijk en zorgt voor een betere aansluiting tussen het
basis- en voortgezet onderwijs.
MODUS werkt vanuit de kernwaarden: bloei, actief, verbindend en lef. Dat zie je terug in onze manier
van lesgeven en omgang met de leerlingen.
Omdat het tienerbrein het nodig heeft om verbanden te kunnen leggen, zijn alle schoolvakken
ingedeeld in vijf raakvakken die gekoppeld worden aan het thema van curriculum 10-14. De vijf
raakvakken zijn: Wetenschap, Taal en communicatie, Persoonlijke ontwikkeling, Maatschappij en
Creatie. Natuurlijk is er veel meer te vertellen over MODUS! Meer informatie is te vinden op:
www.modus.frl.
Als coach/leerkracht van MODUS maak je deel uit van het team van CBS De Arke. De Arke is een school
waar ieder kind meetelt, meedoet en zich ontwikkelt; altijd en overal! Een school waar we een
omgeving creëren waarin kinderen, ouders en teamleden elkaar ontmoeten, inspireren en van en met
elkaar leren. Kinderen mogen hun eigen koers varen. Dat is CBS De Arke in Burgum. Kijk voor meer
informatie over CBS De Arke op: www.dearke.nl.

Wat ga je doen?
Je wordt coach binnen de onderwijsroute van Modus. Je begint elke dag actief in de sporthal of met
bewegend leren. Daarna volgt er een check-in. Tijdens de check-in gaat het over ‘hoe zit je erbij’ en
‘wat zijn de doelen van de dag? In de ochtend is er tijd voor de basisvakken rekenen en Nederlands. In
de middag werken we volledig thematisch vanuit curriculum 10-14. Tevens krijgen de leerlingen op
MODUS meerdere uren per week les van een VO-docent van CSG Liudger, passend bij het thema.

Wie zoeken wij?
In verband met zwangerschapsverlof zoeken we bij voorkeur een ervaren leerkracht/coach voor groep
7/8 die affiniteit heeft met tieners.

Wie ben jij?
Ben jij de collega die wij zoeken? Dan:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

heb je een PABO diploma;
heb je als leerkracht een coachende rol. Je werkt nauw samen met de 3 andere coaches;
heb je affiniteit met tieners;
ben je flexibel;
heb je zicht op de leerlijnen;
ben je enthousiast om nieuwe dingen te leren en te ontdekken (leergierig);
ben je een Teamplayer;
kun je Out-of-the-box denken;
onderschrijf je de christelijke identiteit.

Dit bieden we jou
Je krijgt een tijdelijk contract met ingang van 15 november 2022. Het betreft een dienstverband van 32
uur per week (wtf 0,8). De werkdagen zijn op dinsdag tot met vrijdag.

Als je meer wilt weten
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Marieke van der Veen (projectleider MODUS)
Telefoonnummer: 0511-462715 / 06-15888240

Ben jij de collega die wij zoeken?
Ben jij enthousiast geworden over deze functie en ben jij de collega die wij zoeken? Dan ontvangen wij
graag vóór 10 oktober jouw motivatie met CV. Deze kun je sturen naar
werkenbij@stichtingoarsprong.nl.

