
 

 

 

Het College van Bestuur van INNOVO zoekt 

een leraar LA/LB wtf 0,900 voor basisschool St. Tarcisius 

Functie omschrijving 

Bs St.Tarcisius is op zoek naar een leraar LA/LB met een werktijdfactor van 0,900. Je bent werkzaam 
in een kleutergroep. Vanaf 22 oktober 2018 gaan wij in samenwerking met Xonar een "zorgklas" 
opstarten. In deze zorgklas zitten 8 kleuters die vanuit Xonar (het MKD) geplaatst worden. In deze 
zorgklas werk je samen met een pedagogisch medewerker van Xonar. Samen verzorgen jullie het 
onderwijs en de zorg die deze kinderen nodig hebben. Een kind verblijft ongeveer 8 maanden in 
deze groep voordat hij/zij uitstroomt naar het basisonderwijs- sbo-so. Het zijn kinderen met 
autistische kenmerken. Interne kandidaten uit de Flexforce en externe kandidaten mogen 
solliciteren op deze functie. Interne Flexforce kandidaten behouden een vast dienstverband, externe 
kandidaten ontvangen een tijdelijk dienstverband dat bij goed functioneren na een jaar omgezet 
wordt naar een contract voor onbepaalde tijd. 

 

Wat vragen wij van jou 

Samenwerken 

Initiatief 

Plannen en organiseren 

Voortgang bewaken 

 

Wat bieden wij jou 

Profiel Basisschool Tarcisius 

 Onze school is gevestigd in Heerlen, in de wijk Aarveld en kent een enorme toeloop van leerlingen 
uit de omringende wijken. Onze school telt 500 leerlingen die verdeeld zijn over 21 groepen. Onze 
school staat bekend als een kwalitatief goede school, waar op een gedegen en innovatieve manier 
les wordt gegeven. In het schooljaar 2016-2017 zijn wij door de onderwijsinspectie met een goed 
beoordeeld. Er heerst een professionele cultuur, waarbij we onze inspanningen vooral richten op 
onze leerlingen. Wij blijven ons continue ontwikkelen, op zoek naar nog betere manieren om les te 
geven. Het woord ‘Wij’ symboliseert nadrukkelijk welke visie, waarden en normen wij aan ieder lid 
van onze schoolgemeenschap mee geven.  

Visie en missie basisschool Tarcisius  

De missie van onze school sluit aan op de missie van INNOVO: het bieden van een degelijke basis 
aan kinderen en jongeren om een leven lang te leren, zodat zij zich voortdurend kunnen 
ontwikkelen, en aansluiting verwerven met het voortgezet onderwijs en uiteindelijk als actief burger 



 

in onze samenleving kunnen functioneren. Samengevat: “Tarcisius, gedegen en vernieuwend leren 
van, door en met elkaar”. Wij willen onze kinderen zo begeleiden, dat zij het maximale uit hun 
mogelijkheden halen. “Onderwijs op maat voor elk kind.” In ons leer- en ontwikkelingsprogramma 
leggen wij een basis voor voldoende parate kennis en gangbare sociale vaardigheden, opdat elk kind 
zich kan handhaven in een zich steeds veranderende maatschappij. Wij geven het kind de 
gelegenheid zich zodanig te ontwikkelen, dat het leert om zich in denken en handelen vrij 
zelfstandig tussen zijn medemensen te bewegen. Wij willen, dat een kind zich veilig en prettig voelt, 
dat het gerespecteerd en geaccepteerd wordt. Daarom proberen wij een klimaat te scheppen, 
waarin de leerlingen en alle betrokkenen goed kunnen samenwerken, kinderen leren van, door en 
met elkaar. Wij vinden, dat de leerkracht in het leer- en ontwikkelingsproces, naast het leiding 
geven, ook een stimulerende, begeleidende en coachende rol heeft. Op onze school wordt de totale 
ontwikkeling van het kind, door middel van observatie en toetsing regelmatig gecontroleerd, zodat 
er een betrouwbaar beeld van elke leerling verkregen wordt. Bij de ontwikkeling van onze kinderen 
vinden wij de samenwerking met de ouders heel belangrijk. Bij de groepsindeling van onze school is 
gekozen voor het systeem van de zogenaamde “leerstofjaarklassen”. Dit wil zeggen, dat de 
kinderen in vaste groepen zitten waarin een vooraf bepaalde hoeveelheid leerstof aangeboden 
wordt. Leerstof gericht op het vergroten van kennis, het ontplooien van mogelijkheden.  

Actuele schoolontwikkeling/ projecten 

- Visie traject waarin we bouwen aan een school voor zelfsturing en eigenaarschap  

- Teamscholing zelfverantwoordelijk leren waarbinnen we momenteel bezig zijn met een dag- 
en weektaken en groepsoverstijgend lesgeven.  

-  Teamscholing onderzoekend leren. Bij Onderzoekend voeren leerlingen onderzoek uit op 
basis van (eigen gestelde) onderzoeksvragen, of ontwerpen ze oplossingen voor 
geconstateerde problemen of behoeftes. Het is een onderwijsleerstrategie die sterk een 
beroep doet op de vaardigheden van het leren in de 21e eeuw.   

- School Wide Positive Behaviour Support: Basisschool Tarcisius heeft een schoolbrede, 
preventieve aanpak van gedrag, gericht op alle leerlingen. Deze aanpak is gefocust op het 
verhelderen, aanleren en positief bekrachtigen van gewenst gedrag.  

 - Doorgaande lijnen peuterspeelzaal – basisschool – voortgezet onderwijs - portfolio’s. 
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